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Anotace 

 

SNÁŠEL, Jiří. Vliv lidského faktoru na pohotovost mobilní požární techniky HZS 

Územního odboru Brno. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011, 65 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou lidského faktoru na mobilnost prvosledové 

požární techniky na Územním odboru Brno, a to především porovnáním provozních 

hodnot jako jsou ujeté kilometry, natočené motohodiny a od toho odvíjející se průměrná 

spotřeba na vozidlech. Dále popisuje systém pravidelné údržby a s tím souvisejících 

provedených oprav MPT. Dalším bodem je sledování nehodovosti strojníků těchto 

vybraných vozidel. Ve stručnosti shrnuje psychologický profil strojníka HZS ČR a jeho 

výběr. 

 

Klíčová slova: 

mobilní požární technika, provozní hodnoty, nehodovost, údržba, psychologie příslušníka 

HZS ČR  

 

SNÁŠEL, Jiří. The influence of human factor on the readiness fire equipment of Fire 

brigade Department of Brno. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011, 65 s. 

 

This thesis deals with the impact of human factor on the mobility of frontline fire 

equipment of Fire brigade Department of Brno, especially by comparing operating 

parameters such as mileage and engine hours with average consumption of vehicles. It also 

describes regular maintenance system and related repairs of MFE. Another point is the 

monitoring of accidents of selected vehicles’ engineers. It sums up the psychological 

profile of Fire Rescue squad engineer and selection of him. 
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Použité zkratky: 

 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

CPS – centrální požární stanice 

DN – dopravní nehoda 

HZS Jmk – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

JPO – Jednotka požární ochrany 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

MPT – mobilní technika 

MV – ministerstvo vnitra 

PHM – pohonné hmoty 

PS – Požární stanice 

PT – Požární technika 

PTSP - Posttraumatická stresová porucha 

ŘSS – řád strojní služby 

SIAŘ – Sbírka interních aktů řízení 

STK – stanice technické kontroly 

TTD – Technicko taktická data 

ÚO – Územní odbor 

VD – velitel družstva 

VPPO – Věcné prostředky požární ochrany 
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1 ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat vlivem lidského faktoru na pohotovost 

mobilní požární techniky. Z požárních stanic na Územním odboru Brno porovnám 

provozní hodnoty prvosledových vozidel. Mezi tyto hodnoty patří především počet 

najetých kilometrů, odpracované motohodiny a výsledná spotřeba pohonných hmot a to 

v průběhu svého provozu na dané požární stanici. Dané výsledné hodnoty pak srovnám 

mezi příslušnými požárními stanicemi.  

V další části se budu zabývat vlivem strojníků na dopravní nehodovost. Hlavním 

srovnávacím parametrem bude věk strojníků a praxe s hasičskou technikou.  

Vliv na provoz mobilní požární techniky má především údržba a opravy dané techniky 

a to jak systém oprav komerční (servisy apod.) nebo samosprávky. V následující části tak 

představím systém oprav a údržby na ÚO Brno.  

Vyhodnocení údržby a provozu může být pomocným vodítkem ke zlepšení samotné 

údržby a provozu vybrané požární techniky. Posouzením vlivu věku a praxe strojníků na 

nehodovost může pak napomoct ke zkvalitnění proškolování a zdokonalování schopností 

daných řidičů a snížit či zamezit dalším dopravním nehodám.  

Ve stručnosti představím situace, které nejvíce ovlivňující práci hasičů a případné vlivy 

na jejich psychiku. Při výběru nových uchazečů je třeba brát zřetel na jejich typologii 

osobnosti a charakteristické rysy a tím dovést do pracovního poměru jen ty psychicky 

jedince, kteří pak pracovní nasazení a průběh tohoto zaměstnání zvládnou bez větších 

problémů. 
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2 REŠERŠE 

Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha: 2006 

Tento pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a 

náměstka ministra vnitra ČR stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, 

provozování, údržbě a skladování prostředků strojní služby, zejména požární techniky. 

 

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti – Obor v pohybu. Praha, Grada Publishing 

a.s. 2007, 200 s., ISBN 978-80-247-1174-4 

Tato publikace pojednává o jednotlivých složkách osobnosti a systematicky popisuje 

individuální rozdíly mezi nimi. Dále popisuje metody psychodiagnostické a humanisticko-

psychologické.  
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3 PLOŠNÉ POKRYTÍ NA ÚZEMNÍM ODBORU BRNO 

Plošné pokrytí na Územním odboru Brno vychází z legislativ jako je zákon 133/1985 

Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti požárních jednotek v platném znění. Pro účely plošného pokrytí byly 

jednotky rozděleny do šesti kategorií JPO I až JPO VI [1] na Územním odboru Brno takto: 

  

JPO I  -  11 x 

 JPO II -   1 x 

 JPO III -  61 x  

 JPO IV - 3 x 

 JPO V -  87 x  

 JPO VI - 3 x   

 

Celkem je tedy  na posuzovaném územním celku 176 jednotek požární ochrany.  

Hasičské stanice jsou rozděleny do kategorií C1 – C3 a P0 až P4 [1] podle plošného 

pokrytí tak, aby bylo území zabezpečeno podle stupně nebezpečí množstvím sil a 

prostředků při splnění požadované doby jejich dojezdu [2]. Mapa plošného pokrytí ÚO 

Brno je zobrazena na Obr. 1. 
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Obr. 1 Mapa plošného pokrytí  ÚO Brno [3] 
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4 SLOŽENÍ TECHNIKY NA ÚZEMNÍM ODBORU BRNO 

V současné době je Územním odboru v Brně 11 požárních stanic se zařazením JPO I. 

V Tabulce 1 je názorně zobrazena kategorie těchto stanic a druh prvosledového vozidla 

s jeho rokem výroby. 

 

Tabulka 1 Kategorie požárních stanic a jejich prvovýjezdových vozidel 

Stanice Kategorie Vozidlo Rok výroby 

Lidická C3-A,F-O MAN TGM 15.280 BL 4x2 2007 

BVV P3-A-Z MAN TGM 15.280 BL 4x2 2009  

Přehrada P2-B-Z T 815 4x4.2 2009 

Starý Lískovec P3-A-Z MAN 14.280 LA – LF 4x4 2007  

Slatina P2-C-Z MAN TGM 13.240 BL4x4 2008  

Rosice P2-B-Z MAN TGM 13.240 BL4x4 2008 

Ivančice P1-C-Z L 101.860 1988 

Pozořice P1-B-Z T 815 4x4 1999  

Tišnov P2-C-Z MAN TGM 13.240 BL4x4 2007  

Židlochovice P1-C-Z Iveco Magirus 140  2008 

Pohořelice P1-B-Z MAN 14.280 LA – LF 4x4 2007 

 

Početní stavy a především technické vybavení jednotek požární ochrany zařazených 

v plošném pokrytí, jejichž účelem je řešit mimořádné události na daném území, dle své 

typizace a zařazení, jsou dány přílohami 3, 4 a 5 vyhlášky [1].  

V Tabulce 2 je uveden přehled zásahové mobilní techniky na ÚO Brno. Do tohoto 

seznamu nebyly zahrnuty užitkové a osobní automobily, které neslouží k samotným 

zásahům, ale jen k hospodářským a užitkovým činnostem.  
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Tabulka 2 Přehled zásahové mobilní techniky ÚO Brno 

Stanice Typ techniky  Označení techniky  Rok výroby 

Lidická Škoda Felicie Komb. VEA L1 2000 

 Mitsubishi Outlander VEA L2 2008 

  Mercedez Benz  Sprinter 4x4 RZA L2R 2009 

  Iveco Daily 65C18 TA L1  2007 

  Iveco Magirus AŽ 30 S1 2001 

  Iveco Magirus AŽ 52 S2 1997 

  T 815 6x6 KHA 2000/1500/0/3000 S3 1986 

  T 815 6x6 AV 14 VYA S3 1990 

  MAN TGA 35.480 VYA S2 2004 

  MAN TGM 15.280 BL 4x2 CAS 20 3000/200 S1Z  2007 

  MAN TGM 15.280 BL 4x2 CAS 20 3000/200 S1Z  2007 

  Iveco Daily 65C17 HP DA 16 L1Z 2005 

  Iveco Daily 65C18  TA - CH L1 2007 

  MAN LE 18.280 KTA - CH / MERO S2 2004 

  MAN TGA 24.430 nosič kontejnerů 2004 

  MAN TGA 24.440 nosič kontejnerů 2007 

  MAN TGI 10.240 PLHA M1 2007 

  MAN TGA 18.350 TA S2 2005 

  MAN TGI 12. 240 PPLA M1 2009 

  Avia  A 31  DA 12 L1Z 1990 

Starý 

Lískovec 
MAN 14.280 LA – LF 4x4 CAS 24/3000/200-S 2 Z 2007 

Slatina Chevrolet 2500 RZA L2R 1997 

  MAN 13.240 4x4 BL CAS 15/2200/135 - M 2 Z  2008 

BVV MAN TGM 15.280 BL 4x2 CAS 20/2500/200 S1Z 2009 

  T 148 6x6 CAS 32/6000/600 S3R 1980 

Přehrada T 148 6x6 CAS 32/6000/600 S3R 1982 

  T 815 Terrno 4 x 4 CAS 20/3400/210-S2T  2009 

Rosice MAN 13.240 4x4 BL CAS 15/2000/125 - M 2 Z 2008 

  Toyota RZA L1R 1996 

  T 815 6x6 CAS 32/8200/800 S3R 1989 

  Avia A 31 DA 12 L1Z 1988 
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Tabulka 2 Přehled zásahové mobilní techniky ÚO Brno ( pokračování) 

Ivančice IFA W 50 AŽ 30 M2Z 1981 

  Liaz 101 K 25 CAS 25/2500/400 - S2T 1998 

  T 815 6x6 CAS 32/8200/800 S3R 1986 

Pozořice Avia A 31 KTA L1 1998 

  Liaz 101 K 25 CAS 25/2500/400 - S2T 1994 

  T 815 Terrno 4 x 4 CAS 25/4000/500 - S3Z 1999 

  T 815 PJ AP 27/2 S2 1989 

  T 815 6x6 CAS 32/8200/800 S3R 1989 

Tišnov Chevrolet 2500 RZA L2R 1996 

  Ford Tranzit TA  L1 1993 

  Š 706 AP 20 M2 1975 

  T 815 4x4 CAS 25/4000/500  -S3Z 1994 

  MAN TGM 13.240 4x4 BL CAS 15/2000/125 - M2Z 2007 

Židlochovice VW Transporter TA L1  1995 / 2004 

  Avia A 31 DA 12 L1Z 1990 

  Š 706 AP 20 M2Z 1980 

  T 815 6x6 CAS 32/8200/800 S3R 1986 

  Iveco Magirus 140 CAS 20/3000/200-S 2 T 2008 

Pohořelice MAN LA 14.280  4x4 CAS 24/3000/200-S 2 Z 2007 

  T 815 6x6 CAS 32/8200/800 S3R 1987 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že stáří hasičské zásahové techniky je ve velkém 

rozsahu. Nejnovější technika se nachází na CPS Lidické, kde stáří prvo- a 

druhovýjezdových vozidel nepřesahuje 5 let. Stáří ostatní techniky je pak nejčastěji do 

deseti let. Na pobočných stanicích, převážně na bývalém ÚO Brno – Venkov, je dosazena 

nová prvosledová technika, ovšem další výjezdové vozy jsou proti nim silně zastaralé.  
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4.1 Přehled výjezdové statistiky  

V níže uvedené tabulce je znázorněn přehled výjezdové činnosti místních stanic na 

Územním odboru Brno. Počet výjezdů zahrnuje veškerou techniku na daných stanicích. 

Samostatný přehled výjezdové činnosti prvovýjezdových vozidel ÚO Brno mi nebyl 

KOPIS Brno schopen poskytnout kvůli nastavení vyhledávacího a statistického programu. 

 U malých PS, které mají jen jediné vozidlo (tedy současně prvovýjezdové), jako je 

například PS Starý Lískovec, je údaj roven počtu výjezdu sledovaného automobilu. U PS 

velikosti Lidická výjezdová statistika zahrnuje i veškerou podpůrnou techniku nejen pro 

ÚO Brno, ale i celý Jihomoravký kraj (například nosič kontejnerů pro ropné havárie, 

vyprošťovací automobil apod.), a proto je složité určit zpětně přesný počet výjezdů 

prvosledového vozidla. Neplatí totiž vždy pravidlo, že ke každému výjezdu musí vyjet 

první vůz.  

Tabulka 3 Přehled výjezdové činnosti stanic Územního odboru Brno za roky 2006 až 2010 

Stanice 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Lidická 1685 1905 2032 1957 2189 

Přehrada 182 218 205 270 244 

BVV  451 616 601 697 842 

Starý Lískovec 215 279 301 319 308 

Slatina 300 244 289 380 365 

Tišnov 274 347 298 337 286 

Ivančice 185 214 178 220 191 

Rosice 271 321 310 325 276 

Židlochovice 258 287 316 313 325 

Pozořice 183 213 170 156 167 

Pohořelice 123 145 177 144 145 
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5 VÝBĚR TECHNIKY 

Pro zhodnocení mobilní požární techniky na ÚO Brno bude z každé požární stanice 

vybráno prvosledové vozidlo. Tato vozidla vyjíždějí k zásahům nejčastěji, a proto se na 

nich projeví nejvíce zvýšený počet ujetých kilometrů, natočených motohodin, z toho 

vyplívající spotřeba pohonných hmot a dále možnost výskytu závad či zvýšené opotřebení 

technických součástí vozidla či nástavby. S častým provozem techniky na silničních 

komunikacích se zvyšuje pravděpodobnost dopravních nehod.  

Vzhledem k tomu, že ÚO Brno se skládá z jedenácti stanic a tudíž používaná vozidla 

nejsou stejných továrních značek a stáří (viz Tabulka 1), bude tento pohled jen orientační. 

Technické parametry dané techniky z hlediska stáří budou jistě rozdílné. K příkladu rozdíl 

stáří prvovýjezdových vozů se hodně liší: u stanic Ivančice a BVV Brno je 21 let, a proto 

by bylo neobjektivní tato dvě vozidla srovnávat.  

5.1 Popis vozidel 

V následující kapitole budou popsány jednotliví reprezentanti prvovýjezdových 

vozidel. Vzhledem k počtu a podobnosti jednotlivých druhů podvozků uvedu základní 

rozdělení techniky v podkapitolách. U techniky, která má kupříkladu stejnou podvozkovou 

část a liší se jen v parametrech nástavby, nebo rozdíl hodnot je dán časovým posunem ve 

vývoji vozidel a nástaveb, bude uveden v závorce.  

Samotné značení a rozdělení zásahové požární techniky řeší [6]. V příloze č. 4 určuje 

značení požárních čerpadel a to dle výroby a platnosti normy ČSN EN 1028 – 1 a dále 

značení zásahových požárních automobilů. Pro náš případ jsem z uvedené legislativy 

vybral nejdůležitější body značení:  

1. Pro potřeby operačního řízení jednotek požární ochrany se zavádí označení 

zásahové PT, které jednoznačně vyjadřuje její užitné hodnoty. 

2. Velikost požárního čerpadla vyrobeného podle ČSN EN 1028-1 se označuje 

jmenovitým tlakem 10 bar a jmenovitým průtokem požárního čerpadla v l.min
-1

 při 

jmenovitých otáčkách a při geodetické sací výšce 3 m.  

3. Velikost požárního čerpadla vyrobeného před platností ČSN EN 1028-1 se 

označuje dosavadním způsobem, a to jmenovitým průtokem požárního čerpadla v l.min
-1

 

při jmenovitém tlaku 0,8 MPa, při jmenovitých otáčkách a při geodetické sací výšce 3 m 

nebo 1,5 m. 

4. Označení zásahového požárního automobilu tvoří údaj o 



18 

 

a) druhu zásahového požárního automobilu, 

b) hodnotě hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby 

nebo údaj o množství zásoby hasiva, 

c) hmotnostní třídě požárního automobilu; ty se člení následovně 

- lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg, 

- střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg, 

- těžké (S) převyšující 14000 kg, 

d) kategorii zásahového požárního automobilu; ty se člení následovně 

- kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích, 

- kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné 

komunikace, 

- kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace, 

e) provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství 

- základní (Z), 

- speciální 

ea) redukované (R) 

eb) rozšířené (V) 

ec) technické (T) 

ed) k hašení lesních požárů (LP) 

ef) k hašení (H) 

eg) chemické (CH) 

eh) ropné (N). 

5. Hlavní parametr účelové nástavby zásahového požárního automobilu tvoří: 

b) u automobilové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího 

automobilu velikost požárního čerpadla; ta se uvádí za lomítkem doplněna velikostí 

nádrží na hasivo v pořadí voda-pěnidlo, u automobilové stříkačky je hodnota velikosti 

nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodňovací nádrž, 

6. Velikost požárního čerpadla se vyjadřuje hodnotou tvořící setinu jeho 

jmenovitého průtoku v l.min
-1

. 

 Značení a minimální vybavení mobilní požární techniky je v souladu s [4]. 
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5.1.1 MAN TGM 15.280 4x4 BL 

Tato technika je využívána na PS Lidická. V závorce jsou uvedeny parametry 

nástavby vozidla pro PS BVV. Tento automobil je pak popsán a vyobrazen v Příloze 1, 

Obr. 1. 

5.1.2 MAN TGM 13.240 4x4 BL 

Tato technika je využívána na PS Slatina a PS Rosice. Automobil je pak popsán a 

vyobrazen v Příloze 1 na Obr. 2.  

V závorce jsou uvedeny parametry nástavby zásahového vozidla pro PS Tišnov. 

5.1.3 Tatra T 815 4x4.2, T 815 4x4 

Tato technika je využívána na PS Přehrada Brno. Toto vozidlo je znázorněno v Příloze 

1 na Obr. 3. V závorce jsou uvedeny parametry nástavby pro starší verzi techniky T 815 

4x4, využívanou na PS Pozořice.  

5.1.4 IVECO MAGIRUS 140 

Toto vozidlo je využíváno na PS Židlochovice. Tento automobil je pak popsán a 

vyobrazen v Příloze 1, Obr. 4. 

5.1.5 MAN 14.280 LA – LF 4x4 

Toto vozidlo ve stejném provedení používá k zásahům PS Starý Lískovec a PS 

Pohořelice. Tento automobil je pak popsán v Příloze 1.  

5.1.6 Liaz 101 K 25 

Toto vozidlo je využíváno na PS Ivančice. Tento automobil je pak popsán a vyobrazen 

v Příloze 1, Obr. 5. 
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6 ROZBOR PROVOZNÍCH HODNOT 

V následujících podkapitolách budou rozebrány kilometrové průběhy, počet 

motohodin a z toho vyplívající spotřeby PHM daných prvosledových vozidel. 

Období počátku sledování jsem stanovil od roku 2005, nebo od doby jejich počátku 

nasazení na ÚO Brno, do konce roku 2010. Za tuto dobu by měly být patrné výsledky z 

jejich provozování.  

 Sledované hodnoty, které jsem k porovnání chtěl získat, jsem čerpal především 

z programu strojní služby WinBase 602, s jehož pomocí se spravoval celý strojní park na 

ÚO Brno do května 2009. Od dalšího měsíce došlo ke změně softwaru a správa strojního 

parku přešla na program IKIS 2. Bohužel v některých případech byly informace v 

programu WinBase 602 neúplné, nebo zcela chyběly, a proto jsem částečně využil i 

informací z výkazu jízd a Knih provozu dopravního prostředku.   

V některých případech (viz. Kapitola 5.3.1. Stanice Ivančice) se mi při sčítání 

kilometrových průběhů nedostalo potřebných materiálů, i přesto, že tyto informace mají 

být dle [6] archivovány po dobu 4 let. Zápis v programu WinBase 602 úplně chyběl 

z důvodu poruchy na PC stanice Ivančice a proto pak nebyl ani převeden do nového 

programu IKIS 2. Knihy provozu a Knihy provozu dopravního prostředku, které se z 

příslušných stanic stahují na CPS Lidická, mi pak nebyly poskytnuty s vysvětlením, že zde 

nejsou.  

   Dokumentaci a záznamy o provozu požární techniky řeší Příloha č. 9 předpisu [6]: 

1. Zápis ve výkazu jízd a práce PT se provádí před jízdou a následně po ukončení 

jízdy. Při jízdách k zásahu se zápis provádí ihned po skončení jízdy nebo práce PT. Výkaz 

jízd a práce PT obsahuje následující údaje: 

a) datum a čas odjezdu, 

b) cíl jízdy (trasa), 

c) číslo dokladu povolujícího jízdu nebo podpis osoby, která jízdu schválila, 

d) datum a čas příjezdu, 

e) počet ujetých km a konečný stav měřidla km, 

f) počet hodin práce (motohodiny), 

g) množství doplněných pohonných hmot a olejů, 

h) jméno řidiče a podpis 

i) poznámky. 

Výkaz jízd a práce PT může být nahrazen Knihou provozu dopravního prostředku. 



21 

 

2. Po ukončení kalendářního měsíce se ve výkazu jízd a práce PT provede uzávěrka 

s vyhodnocením počtu ujetých km, počtu motohodin a spotřeby pohonných hmot a oleje. 

Odpovědný pracovník kontroluje výkaz při měsíční uzávěrce. 

3. Záznamy obsahující údaje o závadách, opravách, výměnách a dalších technických 

skutečnostech nastalých v průběhu celé životnosti vozidla se vedou ve vozovém sešitě 

(např. SEVT D6T 31), a to pro každé vozidlo samostatně. Vozový sešit může být nahrazen 

jiným dokladem se srovnatelným rozsahem sledovaných položek nebo přiměřeným 

počítačovým programem. 

 

6.1 Kilometrové průběhy vybraných vozidel 

 

Tyto hodnoty ukazují celkové najeté kilometry dané techniky za stanovené období. 

Jedině tento údaj můžeme považovat za objektivní, protože další rozdělení najetých 

kilometrů na zásahové, hospodářské a ostatní zapisuje daný strojník, který jízdu provedl. 

V těchto případech může dojít ke zkreslení údajů, jako špatné přepočítání kilometrů 

k zásahu a zpět, jízdy k tankování započteny do zásahových kilometrů a podobně.  

 

6.2 Počet motohodin vybraných vozidel 

 

Provozní hodnoty jako je počet motohodin, které se zapisují do výkazu jízd dle [6], je 

asi nejvíce ovlivnitelný parametr z hlediska subjektivity. Strojníci většinou nemohou 

odhadnout přesný počet motohodin, které odpracovali například u zásahu, nedokážou určit 

správnou „motohodinu“, která je definována přepočtem na kilometry v poměru 1:50, tzn. 

jedna hodina práce stroje na ¾ výkon motoru odpovídá ujetí 50 kilometrů vozidlem. Daný 

údaj většinou tedy jen odhadují.  Při zásahu, kdy strojník změnou otáček řídí nutnou 

potřebu dodávku vody, nebo jen nechá vozidlo na místě se zapnutým motorem ve 

volnoběžných otáčkách, tak většinou dojde ke zkreslení počtu odpracovaných motohodin a 

tím i k následným zápisům do provozních knih a vyplívajícím rozdílům ve spotřebě.  

Vozidla jsou sice vybavena počítadlem motohodin, ale i tyto údaje můžeme považovat 

za orientační. Některé vozy je mají umístěny v kabině, ty potom počítají odpracované 

motohodiny při samotné jízdě.  Strojník by pak musel před a po každé jízdě počet 

motohodin odečíst a vybrat je „čistě odpracované“ motohodiny stroje. Toto je ovšem málo 

realizovatelné kvůli časové náročnosti při zásahu. Některé vozy mají ukazatel motohodiny 
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v nástavbě u čerpadel. Tato varianta však počítá odpracované motohodiny jen při zapnuté 

nástavbě a neřeší tak například odtavené nastartované vozidlo.  

Počty odpracovaných motohodin můžeme také rozdělit podobně jako u kilometrových 

průběhů na motohodiny zásahové a ostatní. 

6.3 Spotřeba PHM 

Doplňování pohonných hmot přímo určuje předpis [6] v čl. 5, odst. Doplňování 

pohonných hmot, cituji:  

„14) Zásahová PT zařazená do pohotovosti nebo zálohy, musí mít stále plné nádrže 

pohonných hmot. Pokud tvoří příslušenství PT záložní nádoby (kanystry), musí být také 

plné. Za plnou se považuje nádrž s obsahem minimálně 90 % pohonných hmot. 

15) Pro každou zásahovou PT vybavenou spalovacím motorem zařazenou do 

pohotovosti nebo zálohy musí být připravena zásoba pohonných hmot v množství, které 

umožňuje ujetí 100 km nebo dvě hodiny provozu. Toto množství je minimální a 

zaokrouhluje se nahoru na 10 litrů. Způsob uložení a formu výdeje řeší HZS kraje vlastním 

předpisem.“ 

Na ÚO Brno se mimořádné výdaje pohonných hmot při zásazích řeší buď pomocí 

CCS karet, které jsou přiděleny na PS, nebo rozvozem pomocí cisterny s PHM, která je 

přidělena na CPS Lidická. Prioritně se vždy tankuje se zásob tohoto vozidla. Pro 

vzdálenější stanice se počítá s tankováním taktéž pomocí CCS karet nebo z vestavěných 

nádrží na stanicích, které se doplňují v pravidelných intervalech z cisterny PHM umístěné 

na CPS Lidická.  

Parametr spotřeby PHM jako jediný ze sledovaných hodnot můžeme považovat za 

objektivní, protože je dokládán z vyúčtování karet CCS nebo řízeným výdejem pomocí 

cisterny PHM.  

6.4 Rozbor provozních hodnot jednotlivých stanic 

 

V následujících kapitolách budou v tabulkách uvedeny provozní hodnoty jednotlivých 

prvovýjezdových vozů příslušných stanic. Tyto hodnoty jsou zprůměrovány za každý rok 

užívání dané techniky. Měsíční uzávěrky jízd jsem pro obsáhlost dat neuváděl.   
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6.4.1 Stanice Pozořice 

V Tabulce 3 jsou uvedeny kilometrové průběhy vozidla CAS 25 T 815 4x4  od roku 

2005.  

Tabulka 3 Provozní hodnoty vozidla CAS 25 T 815 4x4  PS Pozořice 

Rok Kilometry Motohodiny 
Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry]  

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2005 2402 123,63 8583,5 2822 32,9 

2006 3000 99,54 7977 2511 31,5 

2007 3134 96,46 7957 3010 37,8 

2008 2939 136,59 9768,5 3240 33,2 

2009 2776 127,56 9154 3071 33,5 

2010 2699 90,15 7206,5 2565 35,6 

Celkem 16950 673,93 50646,5 17219 34,0 

6.4.2 Stanice Židlochovice 

V Tabulce 4 jsou uvedeny kilometrové průběhy od nasazení vozidla CAS 

20/3000/200-S2T Iveco Magirus u PS Židlochovice, tedy od roku 2009.  

Tabulka 4 Kilometrový průběh CAS 20/3000/200-S 2 T Iveco Magirus PS Židlochovice 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2009 9045 125,33 15311,5 3107 20,3 

2010 8588 233,93 20284,5 3565 17,6 

Celkem 17633 359,26 35596 6672 18,7 

6.4.3 Stanice Ivančice 

V Tabulce 5 jsou uvedeny kilometrové průběhy vozidla CAS K 25 LIAZ od roku 2005 

u PS Ivančice. Musím podotknout, že v dokumentaci této stanice je nejvíce chybějících 

údajů. V roce 2005 chybí měsíce leden, únor, září a říjen. V roce 2006 se mi pak 

nepodařilo zjistit březen a duben. V roce 2007 postrádám měsíc březen a potom září až 

prosinec. Roky 2008 a 2009 pak chybí celé. Rok 2010 začíná až od června s tím, že nejsou 

uvedeny motohodiny a tankování.  
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Tabulka 5 Kilometrový průběh CAS K 25 LIAZ PS Ivančice 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2005 1973 2,5 5429 486 9,0 

2006 2537 54,42 5228 889 17,0 

2007 2679 55 5429 486 9,0 

2008 0 0 0 0 0,0 

2009 0 0 0 0 0,0 

2010 1975 0 1975 538 27,2 

Celkem 9164 111,92 18061 2399 13,3 

6.4.4 Stanice Tišnov 

V Tabulce 6 jsou uvedeny kilometrové průběhy od nasazení vozidla CAS 15/2000/125 

- M2Z u PS Tišnov. Rok 2007 reprezentuje jen měsíc prosinec, kdy bylo vozidlo na PS 

přiděleno.  

Tabulka 6 Kilometrový průběh CAS 15/2000/125 - M2Z MAN PS Tišnov 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2007 806 0,17 814,5 224 27,5 

2008 8266 128,49 14690,5 2768 18,8 

2009 6365 146,16 13673 2378 17,4 

2010 5242 187,97 14640,5 2038 13,9 

Celkem 20679 462,79 43818,5 7408 16,9 

6.4.5 Stanice Slatina 

V Tabulce 7 jsou uvedeny kilometrové průběhy od nasazení vozidla CAS 15/2200/135 

- M2Z u PS Slatina. Rok 2008 reprezentuje jen měsíc prosinec, kdy bylo vozidlo na PS 

přiděleno.  
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Tabulka 7 Kilometrový průběh CAS 15/2200/135 - M2Z MAN PS Slatina 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2008 274 0 274 73 26,6 

2009 20068 252,64 32700 3981,6 12,2 

2010 10045 235,69 21829,5 4036,5 18,5 

Celkem 30387 488,33 54803,5 8091,1 14,8 

6.4.6 Stanice Pohořelice 

V Tabulce 8 jsou uvedeny kilometrové průběhy vozidla CAS 24/3000/250 M2Z MAN 

od roku 2007 u PS Pohořelice.  

Tabulka 8 Kilometrový průběh CAS 24/3000/250 M2Z MAN PS Pohořelice 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2007 2725 76,68 6559 1814 27,7 

2008 4012 134,57 10470,5 2744 26,2 

2009 4638 98,89 9582,5 2744 28,6 

2010 5484 50,89 8028,5 2472 30,8 

Celkem 16859 361,03 34640,5 9774 28,2 

6.4.7 Stanice Starý Lískovec 

V Tabulce 9 jsou uvedeny kilometrové průběhy vozidla CAS 24/3000/250 M2Z MAN 

od května roku 2007 u PS Starý Lískovec, kdy bylo toto vozidlo na tuto PS přiděleno.  

Tabulka 9 Kilometrový průběh CAS 24/3000/250 M2Z MAN PS Starý Lískovec 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2007 4237 100,99 9286,5 1890,3 20,4 

2008 7160 177,81 16050,5 3000 18,7 

2009 7305 131,17 13863,5 3118 22,5 

2010 6618 80,79 10657,5 2975 27,9 

Celkem 25320 490,76 49858 10983,3 22,0 
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6.4.8 Stanice BVV Brno 

V Tabulce 10 jsou uvedeny kilometrové průběhy vozidla CAS 20/2500/200 S1Z MAN 

od dubna roku 2009 u PS BVV Brno, kdy bylo toto vozidlo na tuto PS přiděleno.  

Tabulka 10 Kilometrový průběh CAS 20/2500/200 S1Z MAN PS BVV Brno 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2009 10946 215,5 21721 4042,2 18,6 

2010 11179 251,47 23752,5 4545 19,1 

Celkem 22125 466,97 45473,5 8587,2 18,9 

6.4.9 Stanice Přehrada 

V Tabulce 11 jsou uvedeny kilometrové průběhy vozidla CAS 20/3400/210 S3T    

Tatra 815 4x4 od ledna roku 2009 u PS Přehrada, kdy bylo toto vozidlo na tuto PS 

přiděleno.  

Tabulka 11 Kilometrový průběh CAS 20/3400/210 S3T Tatra 815 4x4 PS Přehrada. 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2009 8935 168,41 17355,5 3441 19,8 

2010 7031 130,49 13555,5 3298 24,3 

Celkem 15966 298,9 30911 6739 21,8 

6.4.10 Stanice Lidická 

V Tabulce 12 jsou uvedeny kilometrové průběhy vozidla CAS 24/3000/200 S1Z MAN 

od října roku 2007 u PS Lidická, kdy bylo toto vozidlo na tuto PS přiděleno. Je důležité 

ještě podotknout, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu kvůli dopravní nehodě.  Uvedené 

hodnoty za rok 2008 jsou tedy jen od ledna po 11. 7. 2008, kdy se tato DN stala.   
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Tabulka 12 Kilometrový průběh CAS 24/3000/200 S1Z MAN PS Lidická 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2007 1387 6 1687 525 31,1 

2008 5516 129,77 12004,5 2297 19,1 

2009 10681 310,83 26222,5 4907 18,7 

2010 11322 293,64 26004 5000 19,2 

Celkem 28906 740,24 65918 12729 19,3 

6.4.11 Stanice Rosice 

V Tabulce 13 jsou uvedeny kilometrové průběhy od nasazení vozidla CAS 

15/2200/135 - M2Z u PS Rosice. Rok 2008 reprezentuje jen měsíc prosinec, kdy bylo 

vozidlo na PS přiděleno.  

Tabulka 13 Kilometrový průběh CAS 15/2200/135 - M2Z MAN PS Rosice 

Rok Kilometry Motohodiny Celkem  

[km] 

Čerpané 

PHM [litry] 

Průměrná spotřeba 

PHM [litry] 

2008 270 2 370 62 16,8 

2009 25565 128,04 31967 4386,9 13,7 

2010 9710 56,32 12576 2805 22,3 

Celkem 35545 186,36 44913 7253,9 16,2 

 

 

 

 

 

 



28 

 

7 VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH HODNOT 

Z uvedených tabulek je patrné, že se u daných vozidel průměry jednotlivých roků liší. 

Tyto rozdíly s velkou pravděpodobností ovlivnily situace popsané v kapitolách 5.1 a 5.2. 

Jistý vliv na ně mají i klimatické podmínky, které by mohly být zřejmé z měsíčních 

uzávěrek provozu techniky. Musí se také zvážit možnost špatného odhadu odpracovaných 

motohodin nebo chybného zápisu hodnot strojníky do provozního sešitu nebo programu. 

7.1 Porovnání provozních hodnot mezi stanicemi 

Z výběru požární techniky jsem rozdělil prvovýjezdové vozy do skupin stejného 

konstrukčního řešení podvozků (tedy kromě 5. bodu) a porovnal jejich provozní hodnoty:  

1. PS Lidická a PS BVV  

2. Vozy PS Pohořelice a PS Lískovec 

3. Vozy PS Pozořice a PS Přehrada  

4. Vozy PS Slatina, Tišnov a Rosice 

5. Vůz PS Ivančice a vůz PS Židlochovice 

7.1.1 Porovnání provozních hodnot PS Lidická a PS BVV 

U vozidel CAS 20/3000/200 S 1 Z a CAS 20/2500/200 S 1 Z, které mají velmi 

podobné nástavby a jsou na podvozku MAN TGM 15.280 BL 4x2 s výkonem motoru 206 

kW a hmotností 14,5 tun, budu porovnávat kilometrové průběhy – Obr. 2 a dále konečnou 

průměrnou spotřebu – Obr. 3.  

Obě stanice jsou umístěny v zastavěné oblasti města, tudíž oba vozy operují převážně 

v tomto prostoru. Dle statistik není možné určit přesný počet výjezdů obou vozů a tuto 

hodnotu následně porovnat s počtem ujetých kilometrů. Protože na PS BVV je druhým 

vozem T 148 CAS 32, lze odhadnout, že většinu (přibližně 90%) zásahu provádí tato 

stanice se svým prvním vozem a to za rok 2010 přibližně 760 výjezdů. Na CPS Lidická, 

kde je podstatně rozmanitější vozový park, můžeme počet výjezdů prvního vozu 

odhadnout přibližně k 60% z celkového součtu výjezdů a tedy například za rok 2010 se 

dostat k číslu přibližně 1300. Z Obr. 3 je pak patrné, že PS BVV, která má téměř o 

polovinu zásahů se svým prvním vozem, má kilometrové statistiky velmi podobné. U CPS 

pak můžeme říci, že na jeden zásah odpovídá 8,7 km a PS BVV pak 14,7 km. Ještě jednou 
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musím připomenout, že tato čísla jsou díky chybějící přesné statistice počtu výjezdů jen 

odhadnuta.    

 

 

Obr. 2 Kilometrový průběh 

 

Obr. 3 Průměrná spotřeba PHM 
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Podle výsledků, i když roky užívání souběžně na obou stanicích byly jen dva, se dá 

říci, že průměrné spotřeby obou vozidel jsou velmi podobné a odpovídají tak najetým 

kilometrům a natočeným motohodinám. 

7.1.2 Porovnání provozních hodnot PS Pohořelice a PS Starý Lískovec 

U vozů CAS 24/3000/250-S 2 Z na podvozku MAN 14.280 LA – LF 4x4 o výkonu 

motoru 206 kW a hmotnosti 14 tun, které používají obě PS, budu porovnávat kilometrové 

průběhy – Obr. 4 a dále konečnou průměrnou spotřebu – Obr. 5.  

Z Obr. 4 lze vyčíst, že PS Starý Lískovec najezdí ročně podstatně více kilometrů než 

PS Pohořelice, čemuž odpovídá i statistický počet výjezdů. Tento údaj ale nemůžeme 

považovat za směrodatný kvůli uvedeným statistikám PS Pohořelice, která má ve svých 

výjezdových číslech zahrnutou i ostatní zásahovou techniku na stanici. Ovšem poměr 

najetých kilometrů a průměrné spotřeby zobrazenou na Obr. 5 v zásadě neodpovídá ani 

v jednom roce užívání. PS Pohořelice má za roky 2007 a 2008 průměrnou spotřebu 

přibližně o 7 litrů větší a za roky 2009 a 2010 přibližně o 6 a 3 litry větší. Této skutečnosti 

může odpovídat již několikrát zmiňovaný přístup strojníků k zápisu natočených 

motohodin, rozdílný styl jízdy na krátké a delší tratě se studeným motorem apod. Nesmíme 

také zapomínat, že PS Pohořelice spravuje přidělené operační území převážně venkovské, 

tudíž nepravidelně zastavěnou oblast, oproti PS Starý Lískovec, který operuje se svým 

vozem v jihozápadní části Brna, tedy v zastavěném území.   
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Obr. 4 Kilometrový průběh 

 

Obr. 5 Průměrná spotřeba PHM 
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7.1.3 Porovnání provozních hodnot PS Přehrada a PS Pozořice 

U vozidel CAS 20/3400/210 - S 2 T, na podvozku T815-230R55/411, výkon motoru 

325 kW používané u PS Přehrada a CAS 25/4000/500 – S 3 Z, na podvozku T815-

230R55/411, výkon motoru 255 kW a hmotnosti 18 tun používané u PS Pozořice, budu 

porovnávat kilometrové průběhy – Obr. 6 a dále konečnou průměrnou spotřebu – Obr.7.  

Z  grafu na Obr. 6 je patrné, že PS Přehrada, která svůj prvovýjezdový vůz užívá 

teprve od roku 2009, má podstatně větší kilometrový součet než PS Pozořice. Statistický 

profil výjezdů má PS Přehrada vyšší oproti svému oponentovi PS Pozořice (viz kapitola 

4.1. Přehled výjezdové činnosti). Můžeme však pozorovat stejný efekt u průměrné 

spotřeby jako v předchozí kapitole, kdy „městská stanice“ PS Přehrada má menší 

průměrnou spotřebu než stanice „venkovského typu“ PS Pozořice.  

 

 

Obr. 6 Kilometrový průběh 
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Obr. 7 Průměrná spotřeba PHM 

7.1.4 Porovnání provozních hodnot PS Slatina, PS Tišnov a PS Rosice 

U vozidel využívaných na PS Slatina a Rosice - CAS 15/2200/135 - M 2 Z a CAS 

15/2000/125 - M 2 Z (PS Tišnov) na podvozku MAN TGM 13.240 4x4 BL, výkon motoru 

176 kW a hmotnosti 14 tun, budu porovnávat kilometrové průběhy – Obr. 8 a dále 

konečnou průměrnou spotřebu – Obr. 9. 

PS Tišnov dostala své vozidlo přiděleno nejdříve a to v lednu v roce 2007. PS Slatina 

a Rosice dostali své vozy přesně za rok. V grafu na Obr. 8 se tak objevily kilometrové 

průběhy za měsíc prosinec daných roků. V roce 2009 stanice Slatina a Rosice vykazují 

nadprůměrný výkaz kilometrů. Přesněji PS Slatina v prosinci 2009 vykazuje za měsíc 

leden najetých 10801 km, které vynikají z průměrných měsíčních rozsahů najetých 

kilometrů. V ostatních měsících tato technika najela přibližně od 400 do 1200 km. 

Podobný případ vykazuje i PS Rosice, která v měsíci červnu roku 2009 vykazuje 7860 km 

a následně v prosinci roku 2009 10303 km. I tato technika více jak desetinásobně 

překonala svůj měsíční průměr. Důvod těchto hodnot, které byly uvedeny v programu 

WinBase 602, se mi nepodařilo zjistit.  

Spotřeba, která je znázorněna na Obr. 9, dosahuje vzhledem ke stejnému 

podvozkovému typu vozidla rozdílných hodnot. Pro rok 2008, kdy v měsíci lednu byla na 

PS Slatina a PS Rosice přidělena tato technika, se liší průměrná hodnota spotřeby téměř o 

10 litrů. Tento jev je patrný i pro PS Tišnov, kdy obdržela nový vůz v prosinci v roce 2008. 
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Dá se vysvětlit přístupem strojníků, kteří si tuto techniku museli „ošahat.“ Systém zápisu 

odpracovaných motohodin nového vozu se jistě lišil oproti tomu staršímu a vykazování 

provozu se tak mohlo pozměnit.  

Ohledně spotřeb roku 2009 vůči průměrným spotřebám je paradoxní, že u PS Slatin a 

PS Rosice, které vykazují abnormální kilometry, mají spotřebu nejmenší za posuzovanou 

dobu. V inkriminovaných měsících pak průměrná spotřeba byla vypočítána na 

neuvěřitelnou hodnotu 2 litrů /100 km, což nemůžeme považovat za reálnou hodnotu. 

Proto si myslím, že v těchto případech byl uveden chybný zápis do programu WinBase 

602. V roce 2010 je patrný rozdíl průměrných spotřeb mezi stanicemi Tišnov a Rosice, 

který činí takřka 8 litrů.     

 

 

Obr. 8 Kilometrový průběh 
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Obr. 9 Průměrná spotřeba PHM 

 

7.1.5 Porovnání provozních hodnot PS Židlochovice a PS Ivančice 

Vzhledem k rozdílným konstrukčním typům a hlavně k rozdílnému stáří obou strojů, 

tyto vozy nebudu mezi sebou porovnávat. U provozních hodnot vozidla CAS 25/2500/400-

S 2 T, Liaz 101.860, výkon 186 kW, hmotnost 16 tun používané PS Ivančice jsem našel 

spoustu chybějících a tak neobjasněných zápisů, proto uvedu grafy jejich provozních 

hodnot na Obr. 10 a Obr. 11 jen orientačně. 
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Obr. 10 Kilometrový průběh 

 

Obr. 11 Průměrná spotřeba PHM 

Pro vozidlo CAS 20/3000/200-S 2 T, Iveco Magirus 140, výkon motoru 220 kW, 

hmotnost 14,5 tun, používané na PS Židlochovice, z důvodu chybějícího oponenta 

v porovnání provozních hodnot, uvedu jen pro orientaci grafy na Obr. 12 a Obr. 13.  
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Obr. 12 Kilometrový průběh 

 

Obr. 13 Průměrná spotřeba PHM 
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7.2 Závěr vyhodnocení provozních hodnot 

Na ÚO Brno je již zmiňovaných jedenáct PS. Mezi většinou z nich je však patrný 

rozdíl velikostní - co do počtu techniky, tak mužstva. Uvedu příklad na dvou velikostně 

rozdílných PS. 

Na CPS Lidická slouží v plném početním stavu 36 příslušníků na směně, oproti tomu 

na PS Starý Lískovec jen 6 příslušníků a od roku 2011 se tento počet ještě snížil na 5. Na 

CPS je připraveno k zásahu 16 vozidel oproti jednomu vozidlu na PS Starý Lískovec.  

K tomu, aby byla zaručena provozuschopnost MPT, je potřeba určitý počet 

vyškolených a přítomných strojníků na směně. Na CPS je minimální stav 9 strojníků a na 

nejmenší PS ÚO Brno, Starém Lískovci, logicky kvůli počtu vozidel, 1 strojník. Kvůli 

možným zdravotním absencím či nenadálým a nepředvídatelným stavům, je důležité tento 

minimální počet vyškolené obsluhy navýšit.  

Systém střídání si určuje každá stanice dle potřeb a hlavně aktuálních možností. 

 V současné době je CPS Lidická na postu hasiče – strojníka, či technika strojní služby 

celkem na všechny 3 směny 43 příslušníků. Tomu odpovídá na jednu směnu přibližně 14 

strojníků s platným oprávněním. Z tohoto počtu pravidelně obsluhuje MPT přibližně 10 

strojníků, zbytek zaskakuje jen v naléhavých případech, ti pak jsou pak rozděleni jako 

mužstvo na ostatních vozech. Problém je však v tom, že potom nemají takové zkušenosti, 

jako strojníci vykonávající tuto činnost pravidelně. Střídání je po určitém intervalu, 

většinou po 3 odsloužených směnách, kdy se strojníci „točí“ po vozidlech. Výhodou tohoto 

střídání je neustálé opakování v užívání a technické možnosti dané techniky, tak aby 

strojník nezapomněl či si osvojil danou techniku ovládat. Nevýhodou střídání pak mohou 

být rozdílné jízdní vlastnosti dané MPT, které mohou vést pro nezkušeného strojníka za 

zhoršených podmínek k nehodovým situacím. Strojníci musí mít na paměti veškeré TTD 

ovládané techniky (např. rozměrové hodnoty vozů při průjezdu pod mosty), znát rozložení 

materiálu na vozidlech, umět ovládat veškerá přídavná zařízení atd.   

Systém střídání na malých PS, jako je například Starý Lískovec, předurčuje především 

počet strojníků na směně. S celkového počtu 15 příslušníků má 9 platný strojní kurz. Tito 

příslušníci se také střídají po určitém intervalu 2 až 3 odsloužených směn. Pokud 

nevykonávají post strojníka, jsou zařazení jako mužstvo na vozidle. Strojníci u větších 

stanic, kde mají více vozidel, se také „točí“ v určitém intervalu při ovládání MPT. Výhody 

a nevýhody mohou být jako v předchozím odstavci u CPS Lidická. Vše záleží na 
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zkušenostech a praxi daného strojníka s MPT. Další výhodou může být práce mužstva, kdy 

se strojník dostane při zásahu do „akce“ a práce se mu stane tak rozmanitější.  

Ohledně zápisu provozních hodnot výše uvedené informace nemají jistě vliv na zápis 

kilometrových průběhů. Počítadla najetých kilometrů jsou ve veškerých vozidlech a 

jedinou chybou může být špatný přepis, z důvodu nepozornosti či únavy strojníka, do 

provozních sešitů či programu. Vzhledem k pravidelnému střídání strojníků na směnách by 

tato chyba byla objevena při následném použití techniky a tak opravena.  

S průběhem odpracovaných motohodin je to složitější. Záleží na zkušenostech a 

znalostech daného typu MPT obsluhujícího strojníka. Čas u zásahu strojníci většinou 

odhadnou. Počítadla motohodin u starší techniky většinou nejsou či nefungují, takže 

systém kontroly chybí. Po měsíční uzávěrce, kdy se provozní hodnoty přepisují do 

programu IKIS 2, pak tento program rozpočítává dané motohodiny na ujeté kilometry a 

následně z toho vypočítavá spotřebu. Při špatném odhadu a zápisu se tak výsledné údaje 

mohou velmi ovlivnit.  

Při používání stejné či podobné techniky na stejném podvozku, jsou rozdíly především 

ve spotřebách u PS „venkovského a městského typu“. V obou typech prostředí jsou 

rozdílné charakteristické jízdní vlastnosti pro danou techniku a také dojezdové vzdálenosti 

v operačním prostoru. Největší podíl ale na výsledné spotřebě mají samotní strojníci a to 

způsobem řízení samotného vozidla a dále odhadem a zápisem provozních hodnot.  

Dle mého názoru, je jednou z možností jak zjistit důvod rozdílných výsledků 

v provozních hodnotách podrobnější zaměření na způsob řízení jednotlivých strojníků, 

nejlépe aby se na směnách a na MPT strojníci minimálně měnili, nebo nejlépe vůbec, a tím 

se ujednotila charakteristika řízení daného vozu. Dále nastavit pravidelné sledování 

zápisů natočených motohodin a porovnávání se skutečností. Pravidelným školením pro 

všechny strojníky na celém ÚO by se ujednotily zápisy provozních hodnot, jak ve 

výpočtech spotřeby PHM a motohodin a z toho vyplívajících statistikách. Při měsíční 

uzávěrce by používaný program zadávané hodnoty kontroloval a při velkých odchylkách 

na ně upozorňoval, čímž by eliminoval chybný zápis.  

Nevýhodou tohoto návrhu by byl již zmiňovaný „koloběh“ strojníků na technice, čímž 

by mohlo docházet ke snížení kvality zásahů. Dále je nepravděpodobné, že by se podařilo 

nastavit společný systém sjednoceného odečtu motohodin kvůli rozdílným návykům 

jednotlivých strojníků.  
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8 VYHODNOCENÍ NEHODOVOSTI PRVOVÝJEZDOVÝCH 

VOZIDEL NA ÚO BRNO 

V žádném provozu silničních vozidel se nedá zabránit mimořádným událostem, jako 

jsou dopravní nehody. Tomu se nevyhnou ani lidé ve službách HZS ČR, i přesto, že jsou 

na ně kladeny mimořádné nároky nejen ohledně psychické a fyzické připravenosti, ale i 

pravidelných školení a výcviku [1]. Pro samotné dovednosti v řízení mobilní požární 

techniky jsou ohledně výcviku nejdůležitější kondiční jízdy, které řeší příloha č. 12 

předpisu [6]. Ta je uvedena v příloze této práce také pod č. 12. Tento předpis [6] uvádí i 

prevenci dopravní nehodovosti a to v příloze č. 11 s návazností na § 12 odst. 1 [1] v bodě 6 

– doprava na místo zásahu. V této souvislosti rozvádí také příloha č. 13 - užití zvláštního 

výstražného zařízení. Zmíněné přílohy jsou uvedena v této práci pod čísly 13 a 14. Další 

legislativou řešící jízdy hasičské techniky k zásahu při použití zvláštního výstražného 

zařízení je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění [7] a to § 41 jízda vozidel s právem přednostní jízdy. 

Jednotlivé odstavce § 41 řeší práva a povinnosti řidiče při jízdě s tímto vozidlem a dále 

určují přístup a chování ostatních řidičů při setkání s nimi.  

8.1 Rozbor nehod  

Při porovnání DN jsem čerpal ze zdroje ÚO Brno z dokumentů „Hlášení o dopravní 

nehodě“, která je uvedena a vysvětlena v Příloze č. 10 předpisu [6]. Zmíněná příloha 

obsahuje terminologii vyskytující se při zápisech události a následných řešeních DN.  

V Tabulce 14 je uveden přehled dopravních nehod sledovaných prvovýjezdových 

vozidel za dobu jejich užívání na ÚO Brno. Tato tabulka je rozdělena na dvě části: 

- Charakteristika dopravní nehody, 

- Strojník. 

První část shrnuje charakteristiku dopravní nehody. Datum a hodina dopravní nehody 

nám napoví charakteristiku klimatických podmínek a také denní dobu, která má nemalý 

vliv na pozornost obsluhy vozidla na jeho provoz.  

Druhá část charakterizuje strojníka a to údaji jako jsou rok narození, řidičská 

oprávnění strojníka, délku praxe v řízení vozidel u HZS a celkovou – tedy celoživotní 

praxi v řízení vozidel nad 3,5 tuny označených v řidičských průkazech skupinou C.  
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Samozřejmý je rozdíl mezi denním a nočním provozem v městské zástavbě, ale 

musíme brát v potaz i pozdní noční výjezdy, kdy strojník dle denního řádu odpočívá a 

během několika minut či několika desítek sekund je nucen vyjet k zásahu a plně se věnovat 

řízení vozidla.  

Další kolonka představuje také důležitý údaj účelu cesty hasičského vozidla 

v silničním provozu. Pro hasičská vozidla se to týká především cest k zásahu, od zásahu, 

výcviku (kondiční jízda), hospodářské jízdy a služebních cest (pro prvovýjezdová vozidla 

nepravděpodobných). Na strojníky je určitě kladena velká zodpovědnost především při 

cestě k zásahu, kdy se například v hustém městském provozu potřebují jednotky jízdou pod 

výstražným zařízením co nejrychleji dostat na místo mimořádné události.  

Kolonka míry zavinění udává, zda byla vina na dopravní nehodě určena na stranu 

strojníka či jiného účastníka silničního provozu. Příčina dopravní nehody upřesňuje 

charakter této nehody. V případě, kdy je nehoda neuzavřena, se výsledek šetření sděluje 

přímo na GŘ HZS ČR místo HZS ÚO Brno.  

 Kolonka způsobené škody určují výši vyčíslených škod na straně hasičské jednotky – 

vozidla a druhé strany.  

Dále musím podotknout, že při uvedených nehodách nikdo nebyl naštěstí zraněn ani 

usmrcen. 
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Tabulka 14 Přehled dopravních nehod prvovýjezdových vozidel na ÚO Brno za dobu jejich užívání 

 

Charakteristika dopravní nehody  Strojník 

Datum Hodina Den 
Účel 
jízdy 

Zavinění Příčina 
Způsobená škoda   

Stanice 
Rok 

narození 
Skupina 

ŘP 

Praxe 

hasiči ostatní u HZS ČR celkově 

3. 4. 2006 12:55 pondělí výcvik ano nezajištěné couvání - 15 000,- BVV 1981 BC - - 

11. 7. 2008 15:50 pátek k zásahu - neuzavřeno 100 000,- 20 000,- Lidická  1970 BCDE 13 20 

10. 7. 2009 8:55 pátek 
od 

zásahu 
ne nedání přednosti 50 000,- 70 000,- BVV 1984 BCE 1 3 

13. 10. 2009 20:30 úterý 
od 

zásahu 
ano 

špatně uložený 
materiál 

- 10 000,- Lidická  1970 BCDE 14 21 

7. 2. 2010 21:55 neděle 
od 

zásahu 
ano zúžený profil vozovky - 8000,- BVV 1979 BCE 1 13 

11. 2. 2010 20:20 čtvrtek 
od 

zásahu 
ne nedání přednosti 10 000,- 120 000,- Přehrada 1966 BCDET 20 23 

12. 7. 2010 0:50 pondělí k zásahu ano zúžený profil vozovky 500,- 10 000,- BVV 1976 BCDET 13 15 

25. 9. 2010 17:48 sobota k zásahu ano nepřiměřená rychlost 4 mil. - Pozořice 1964 BCT 12 24 

26. 9. 2010 21:55 neděle 
od 

zásahu 
ano nezajištěné couvání 2000,- - BVV 1975 BCET 5 8 



43 

 

Z uvedených údajů Tabulky 14 vyplývá, že z devíti sledovaných nehod padá míra 

zavinění v šesti případech na příslušníky HZS ČR, dvakrát pochybili ostatní účastníci 

silničního provozu a jeden případ zůstal neuzavřen (viz Obr. 14). 

 

Obr. 14 Rozdělení nehod dle míry zavinění strojníkem 

Z hlediska denní doby se dopravní nehody staly v 89 % před dvaadvacátou hodinou, 

tedy dle denního řádu ještě před začátkem odpočinku příslušníku HZS ČR.  Musím ale 

podotknout, že 67 % nehod se stala v podvečer nebo pozdním odpoledni, tedy přibližně 

mezi 16 a 22 hodinou, kdy můžeme předpokládat již určité snížení pozornosti daných 

strojníků z hlediska pracovní doby, která je od 7 hodin ráno a trvá 24 hodin. Samozřejmě je 

to subjektivní pohled, protože neznáme bližší podrobnosti předcházející daným situacím 

vedoucí k dopravní nehodě. Četnost dopravních nehod dle denní doby je znázorněná na 

Obr. 15. 

 

Obr. 15 Denní doba dopravních nehod 
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Důležitým aspektem na vznik dopravní nehody je určitě cesta k zásahu, kdy si strojníci 

jsou nuceni někdy skoro doslova „klestit“cestu hustým silničním provozem. Díky užití 

výstražného zařízení na vozidlech, mají některé výjimky ze silničního zákona [7]. Rychlá 

jízda těžkým hasičským vozem a chybné reakce ostatních účastníků silničního provozu 

jistě pravděpodobnost dopravní nehody zvyšují, i přesto z uvedených devíti nehod se jen 

třetina udála cestou k zásahu – viz Obr. 16. Ve dvou z těchto případů byli na vině strojníci 

hasičských vozů. Třetí případ, kdy se jednalo o havárii výjezdového vozidla s tramvají, 

zůstal neuzavřen. V pěti případech se nehody staly na cestě od zásahu, z toho jen dvě 

nehody strojníci nezavinili. Jediná nehoda se vyskytla při kondiční jízdě. 

V posuzovaných devíti nehodách havarovaly osmkrát jednotky PO s prvovýjezdovým 

vozidlem, které mají svůj operační prostor převážně v městské zástavbě a tedy tam, kde se 

očekává hustší provoz.  

 

Obr. 16 Rozdělení nehod dle účelu cesty MPT 

Z pohledu samotných strojníků řídících hasičské vozy při nehodách, můžeme řidiče 

rozdělit podle praxe, kterou mají s hasičskou technikou (Obr. 17) a dále celoživotní praxi 

v řízení s technikou nad 3,5 tuny (Obr. 18). Z uvedených čísel vyplívá, že častěji bourají 

překvapivě strojníci s větší mimoresortovou praxí. Podle zkušeností v řízení hasičských 

vozidel vycházejí nejlíp strojníci s nejdelší praxí, strojníci s praxi 0-10 let a 10-20 let 

vykazují stejný počet nehod.  
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Obr. 17 Vliv praxe strojníků u HZS na nehodovost vozidel HZS ČR 

 

 
 

Obr. 18 Vliv celkové praxe strojníků na nehodovost vozidel HZS ČR 

 

V porovnání s nehodovostí vozidel HZS JmK, je nehodovost prvovýjezdových vozidel 

ÚO Brno značná. Dle [17] je počet nahlášených DN na GŘ HZS ČR za rok 2009 12 nehod 

a za rok 2010 už 15 nehod. Z toho jen na ÚO Brno prvovýjezdové vozy havarovaly v roce 

2009 dvakrát, za to v roce 2010 už pětkrát. Dalo by se to vysvětlit nejčastějším používáním 

těchto vozidel a hlavně při cestě k zásahu pod výstražným zařízením, kdy jsou strojníci 
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vyjmuti z dodržování běžný pravidel silničního provozu, a tak se zvyšuje riziko DN i ze 

strany ostatních účastníků silničního provozu.  

Na ÚO Brno se však paradoxně více DN stává na cestě zpět na základnu, tedy od 

zásahu. O důvodu tohoto dění můžeme jen polemizovat, zda si strojník neuvědomí při cestě 

zpět, že již nejede pod výstražným značením a nemá tak žádné výjimky ze silničních 

předpisů, nebo je to nějakým tzv. pocitem euforie či opadlého stresu vyvolaného cestou 

k zásahu nebo zásahem samotným. Dalším faktorem může být únava a tím snížená 

nepozornost atd.  

Dle [17] se podle statistik z Tabulky 2.3 uvádí velký podíl DN v závislosti za účelu 

jízdy i při služebních cestách. Podobný poměr uvádí i [18] ve srovnání nehodovosti u HZS 

ČR za rok 2004 a 2005. Největší nehodovost vykazují cisternové automobily při cestě 

k zásahu a dále vozidla HZS ČR na služební cestě. 

 

8.2 Psychologie strojníka v závislosti na DN 

Největší podíl míry k ovlivnění DN mají strojníci MPT. V dnešní době se příjem 

strojníků odvíjí především od splnění legislativních podmínek na danou funkci, tedy má-li 

daný příslušník řádné řidičské oprávnění (bere se zřetel na praxi v řízení motorových 

vozidel), splněné psychotesty a absolvuje strojnický kurz. Poté absolvuje kondiční jízdy 

v délce 20 km. Někdy ještě proběhne závěrečná jízda s technikem strojní služby, který 

vyhodnotí tuto jízdu a následně podle toho určí daného strojníka k technice. Od této chvíle 

může ovládat MPT v běžném provozu i při jízdě k zásahu.  

Styl řízení motorového vozidla závisí na pozornosti, paměti, dovednostech, 

temperamentu a na charakterových vlastnostech řidiče. V publikaci [18], která se zabývá 

psychologií řidiče, rozděluje samotné řidiče do 6 skupin: 

1. skupina - vyrovnaní, výkonní jednotlivci s odpovědným chováním. Respektují 

pravidla silničního provozu, nemívají dopravní nehody. Z hlediska chování jsou to výborní 

řidiči. Mají dobrou schopnost předvídat (zrcátka používají asi ve dvou z pěti manévrů a 

jednou až dvakrát během ujetého kilometru i bez manévru. Nechají se dvakrát častěji 

předjíždět, než sami předjíždějí). 

2. skupina - osoby zvláštního typu. Buď to jsou lidé velmi mírné povahy, nebo si 

osvojili způsob, jak ovládat své chování. Trpí citovými poruchami nebo problémy, jsou 

však společensky odpovědní a většinou nemají nehody ani nezpůsobují porušení předpisů 



47 

 

(sledování zpětného zrcátka je obdobné jako u první skupiny, ale nesledují ho vždy, jen 

když je to nutné). 

3. skupina - tuto skupinu tvoří lidé, kteří mají osobní problémy, nejsou schopni 

kontrolovat své chování, jsou odpovědní, jejich problémy periodicky nabývají vrcholu a po 

dlouhá období nejsou schopni v normálním životě pracovat výkonně. V těchto obdobích 

zapomínají na obvyklou obezřetnost. Pak mohou velmi často utrpět úraz nebo se dopustit 

dopravních přestupků. Jsou většinou dobrými řidiči. Obtížně si uvědomují změny v 

dopravní situaci (používání zpětného zrcátka je buď velmi řídké, nebo vůbec neexistuje). 

4. skupina - lidé patřící do této skupiny se často neúmyslně chovají tak, že jejich 

jednání vede k dopravním přestupkům a úrazům. Jsou stále pod vlivem svých problémů. Z 

hlediska nehodového jednání jsou velmi špatnými řidiči. Mají tendenci být netrpěliví, 

neteční. 

5. skupina - zahrnuje jedince, kteří jsou nazýváni psychopaty. Projevují se u nich 

poruchy nespolečenské nebo asociální povahy. Odmítají se přizpůsobit přijatým mravním 

zásadám. Jsou bezohlední, postrádají smysl pro čestné jednání, nemají výčitek svědomí pro 

své špatnosti. Někteří jsou agresivní a těžko se s nimi vyjde, jiní jsou slabí a pasivní. Skoro 

všichni jsou egocentričtí. 

6. skupina - do této skupiny patří jedinci vykazující některá onemocnění jako je 

epilepsie, diabetes, duševní poruchy, které mohou vést k nebezpečnému jednání. Jejich 

chování je nepředvídatelné.  

Z tohoto výběru je patrné, že pro práci strojníka HZS ČR, můžeme zařadit řidiče 

patřící do 1. a 2. skupiny. Zda daný strojník do této skupiny opravdu patří, zjistí nejlépe 

mužstvo s VD, jak při jízdách k zásahu a zpět, ale i při provádění kondiček a 

hospodářských jízdách. Zda strojník při cestě na místo několikrát málem havaruje, nebo ho 

neustále VD musí opomínat kvůli zbytečně riskantní rychlé jízdě např. v hustém městském 

provozu, není dobrou vizitkou daného strojníka a jeho budoucnost v této roli je nevalná. 

8.3  Postihy z DN 

Pokud se již DN stane, zaměstnavatel, většinou tedy v organizační úrovni velitel 

stanice, řeší daného strojníka na základě zjištěných faktů. Výsledné rozhodnutí je uvedeno 

i na tiskopisu „Hlášení o dopravní nehodě“ v Příloze č. 10 předpisu [6] v části VI. Přijatá 

opatření. Těmi se pak rozumí: 

a) bloková pokuta (uložená orgány policie), 
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b) odejmutí řidičského průkazu, 

c) odejmutí profesního osvědčení řidiče, 

d) podrobný rozbor nehody (s ostatními řidiči a strojníky), 

e) přeřazení z funkce strojníka nebo řidiče (provedené zaměstnavatelem), 

f) zákaz řízení (vydaný zaměstnavatelem), 

g) finanční postih (provedený zaměstnavatelem), 

h) jiný postih. 

Kázeňský trest dále řeší i předpis [9] v § 51.   

8.4 Závěr vyhodnocení nehodovosti prvovýjezdových vozidel na ÚO Brno 

Kontrola a výběr strojníků do této funkce je velice obtížná a můžeme říct, že teprve čas 

ukáže, zda se strojník na toto zařazení hodí. Při výběru samotného hasiče na post strojníka 

je dobré, aby s tímto postupem samotný příslušník souhlasil. Těžko by zaměstnavatel 

někoho nutil jezdit s nákladním autem, když k tomu nemá vztah nebo se samotné jízdy bál. 

Každý, kdo tuto profesi dělá, by měl mít nějaké zkušenosti v řízení minimálně nákladních 

vozidel a z toho vyplívající znalosti silničního provozu.  

Jako ostatní řidiči i strojníci získávají zkušenosti s najetými kilometry a tak prohlubují 

své znalosti, poučují se z chyb svých i druhých. Proto je důležité, aby mladé strojníky 

zaučovali ti starší a zkušenější, mohli jim předat své zkušenosti ohledně jízdy a ovládání 

MPT při krizových situacích.  

Většina strojníků vlastní průkaz profesní způsobilosti řidiče, která je opravňuje 

k řízení nákladního vozidla v soukromém sektoru. (Řidiči MPT jsou od této povinnosti 

osvobozeni). K tomu, aby toto osvědčení platilo, je potřeba každoroční přezkoušení. 

K provedení je pak motivuje i finanční příspěvek HZS JmK  ve výši 100,- Kč a smluvní 

cena se soukromými společnostmi provádějící toto školení. Strojníci jsou tak seznámeni 

s novinkami v oblasti silničního provozu, formou testu si potom procvičí znalosti 

legislativy.  

Nikdo a tedy ani příslušník HZS ČR není osvobozen z odpovědnosti za způsobenou 

DN. Důležité je, aby se těchto události stávalo co nejméně. Tento trend ovlivníme tedy 

správným výběrem člověka na funkci strojníka, jak ze strany psychologického profilu, 

nabytých zkušeností v řízení, tak i neustálým prohlubováním znalostí a dovedností 

s obsluhovanou MPT. Nejvíce však každému člověku přidá praxe v řízení dané techniky, 

proto je důležité uskutečňovat pravidelně kondiční jízdy pokud možno zaměřené i na 
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ztížené podmínky (náledí, mokro, noční doba atd.). Výbornou možností vyzkoušet si MPT 

jsou polygony k výcviku řízení např. smyku. Tento způsob je však finančně náročný a 

záleží na podmínkách ÚO, zda si tento druh výcviku může dovolit.  

Podle mého názoru je kladen jen malý důraz ve zjišťování skutečné praxe v řízení 

nákladních vozidel. To jestli se daný hasič hodí na funkci strojníka, by se mělo zjišťovat 

formou zkušební kondiční jízdy ještě před vysláním na odborný kurz. Zavedení 

dokladované praxe v řízení v dnešní době již není aktuální, a proto se od ní opustilo.  

Psychologický profil strojníka podrobněji rozvíjím v níže uvedených kapitolách, proto 

ho teď nebudu zmiňovat.  

Prohlubování znalostí a dovedností je pro bezpečnost silničního provozu velmi 

důležitý. Ovlivnit vznik DN strojník může samozřejmě především co nejlepším ovládáním 

řízení daného vozidla, ale i předvídavostí situací v silničním provozu. Kondiční jízdy 

s MPT, které činí 10 km nebo 20 km, pokud strojník neřídil danou techniku minimálně 4 

nebo 6 týdnů [6], jsou podle mého názoru málo. Mladému strojníkovi, který se dostane 

k výjezdům ze začátků své strojnické kariéry minimálně, potom nabité zkušenosti schází, a 

pokud nenastoupil již jakou zkušený a vyježděný řidič, velmi pomalu je získává. Praxe se 

samozřejmě netýká jen řízení, ale ovládání nástavby MPT.  

Možností je pak dle mého názoru i „mimoresortní“ praxe, kterou strojník získává 

v řízení nákladních vozidel mimo pracovní dobu. Problémem však může být četnost těchto 

přivýdělků, které by neměly ovlivnit pozornost a soustředění příslušníka při službě. Tato 

činnost, pokud nedojde k nějakému pochybení ze strany strojníka, by měla být ze strany 

nadřízených funkcionářů povolována.   
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9 POSOUZENÍ SOUČASNÉHO SYSTÉMU ÚDRŽBY MOBILNÍ 

POŽÁRNÍ TECHNIKY  

Neustálé nasazování sil a prostředků při rozličných mimořádných událostech z hlediska 

požární ochrany, klade na samotné hasiče a jejich techniku velké nároky na akci schopnost 

v mnoha prostředích, za každého počasí, v jakoukoliv dobu. Tak jak se člověk stará o své 

tělo, léčí své nemoci a udržuje se v dobré tělesné kondici, aby mohl fungovat jak ve svém 

osobním i pracovním životě, tak podobně se musíme starat o svěřenou hasičskou techniku. 

Opravy a pravidelná údržba, výcviky a zkoušky jsou „alfou a omegou“ správné funkce 

MPT.  

9.1 Legislativa a systém údržby  

Jak již bylo zmíněno, legislativa [1] určuje kontrolu provozuschopnosti požární 

techniky v § 8 odst. 3, dále ji pak upřesňuje předpis [6] v článku 4 řeší samotné úkoly 

strojní služby, která se v mnoha směrech o prostředky MPT a VPPO stará a dále o samotný 

provoz týkající se provozu a jeho organizace. 

Úkoly v oblasti údržby můžeme rozdělit z hlediska intervalů provádění kontrol, 

zkoušek, oprav a revizí takto: časové, kilometrové a motohodinové. Délku těchto intervalů 

určuje výrobce, pokud tak neučiní, údržba se řídí předpisem strojní služby. Dále 

rozlišujeme systém údržby pro podvozkovou a nástavbovou část. 

Z programu IKIS 2 jsem vybral následující programy týkající se údržby 

prvovýjezdoých vozidel: 

o opravy  - podvozku, nástavby, rekonstrukce 

o provozní kontrola – zkouška požárního čerpadla S, zkouška požárního čerpadla 

T, servisní prohlídka 15000 km, servisní prohlídka 20000 km, technické 

ošetření, týdenní údržba, servisní prohlídka 12 měsíců, servisní prohlídka 24 

měsíců, technická údržba, kontrola provozuschopnosti, mazání vozidla 

o revize – STK-1  

Opravy všech částí se provádí ve specializovaných servisech a kvůli záruce či 

mechanické složitosti si tyto opravy strojníci nemohou vykonávat na místních stanicích.   

Revizí (STK-1) se rozumí pravidelná kontrola dle [7] na stanicích technické konstroly.  

Kontroly požární techniky seřazené od nejkratších po nejrozsáhlejší časové intervaly 

obsahují zejména: 
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Kontrola provozuschopnosti – provádí se při střídání směn, tedy 1x denně. Kontroluje 

se zejména: 

o stav a čistota SPZ, odrazových skel, světlometů, 

o pravidelnosti chodu motoru a vykazovaných provozních hodnot, 

o množství provozních hmot (pokud k PT přísluší): 

 pohonných hmot, 

 chladící kapaliny v chladicí soustavě, 

 množství oleje v motoru, 

 množství brzdové kapaliny, 

o funkčnosti světel, signálních a výstražných zařízení, 

o stavu a nahuštění, ojetí a neporušenosti pneumatik, 

o upevnění disků kol, 

o množství hasiva, vody a pěnidla v nádržích CAS, 

o stavu účelových nebo speciálních nástaveb (plošina, žebřík apod.), 

o bezpečného uložení předepsaného požárního příslušenství a jeho 

kompletnosti, 

o úplnosti předepsaného vybavení vozidla (podvozku), 

o funkčnosti měřících a kontrolních přístrojů, 

o zda neunikají provozní náplně. 

Kontrolu provozuschopnosti provádí strojník nastupující směnu ihned po střídání směn.   

Týdenní údržba – provádí se jednou týdně, zejména každou sobotu a to v rozsahu 

Kontroly provozuschopnosti rozšířenou o mytí vozidla a nástavby. S touto údržbou 

pomáhá kvůli časové náročnosti i mužstvo dané stanice.  

Technické ošetření – provádí se jednou za měsíc a týká se zejména: 

o provozních kapalin, 

o pneumatik 

o akumulátoru 

o napnutí klínového řemene 

o únik provozních kapalin 

o ošetření nástavby promazáním: 

 vodících lišt rolet 

 pohyblivých částí požárního čerpadla 

 sklopných schůdků 
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Zkouška požárního čerpadla S – je zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí 

nejméně jedenkrát za 3 měsíce a po každé opravě požárního čerpadla [6]. 

Technická údržba – provádí se jednou za 6 měsíců a to v rozsahu: 

o promazání 

o kontrola olejových náplní 

o kontrola vzduchových filtrů 

o kontrola brzdových klíčů 

o vůle kloubu a kardanů 

o dotažení spojů pérování 

o kontrola třmenů 

o odkalení vzduchojemů 

o kontrola upevnění spojů 

o kontrola provozuschopnosti 

o kontrola vůle řízení 

o očistění čalounění 

Technické ošetření provádí strojníci a technici strojní služby v rámci denního 

zaměstnání na stanici. 

Zkouška požárního čerpadla T - zkoušky požárního čerpadla je zkouška nejvyššího 

tlaku, která se provádí jedenkrát za rok. Tuto zkoušku provádí strojník v rozsahu a v 

termínech stanovených výrobcem, pokud tak není stanoveno, řídí se Přílohou č. 7 předpisu 

[6]. 

Typy oprav v soukromém sektoru se provádějí podle typu vozidla a především 

nástavby. Vzhledem k rozmanitosti vozového parku vozidel na ÚO Brno se daný typ 

vozidel opravuje převážně u značkových autoservisů. Pro cisternové automobily na 

podvozku MAN je předurčeno servisní středisko MAN TRUCK & BUS v Rousínově a to 

vzhledem ke stáří vozidel a záručních garancí. Další servisní střediska ohledně nástaveb 

jsou například THT s.r.o v Poličce, SPS - VKP s.r.o v Slatiňanech. 

 Finanční náročnost prováděných servisních prací mi nebyla oficiálně prozrazena, 

cenová relace dané opravy se pohybuje dle aktuálních interních smluv a dohod mezi KŘ 

HZS JmK a servisními středisky. 
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9.2 Skutečný stav systému údržby 

Na ÚO Brno je systematizovaná struktura strojní služby vyobrazena zjednodušeně na 

Obr. 19.  

                                               Krajské ředitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Struktura strojní služby na ÚO Brno 

Krajské ředitelství řídí všechny ÚO v Jihomoravském kraji, které mají podobnou 

strukturu jako vyobrazený ÚO Brno. Na vrcholu „pyramidy“ je vedoucí pracovník 

spravující všechny oddělení služeb u HZS daného ÚO. Vzhledem k zaměření této práce 

jsem vykreslil jen odbor strojní služby. Ten je nadřízený technikovi strojní služby, který 

spravuje čistě oblast strojní služby dle předpisu [6]. Tato funkce je kvůli četnosti techniky 

zdvojená, takže práci vykonávají dva lidé. Všichni tito zmiňovaní zaměstnanci pracují 

v denním režimu a jsou ve služebním poměru.  
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Další stupeň pyramidy zastává technik strojní služby ve směnovém režimu. Ten má na 

starosti a v určité „podřízenosti“ hasiče – strojníky. Tento systém je pak odlišný oproti 

jiným PS především u CPS Lidická z důvodu velkého množství techniky, kdy z techniků 

strojní služby je vybrán jeden na směně, který zastává post „garážmistra“. Ten přebírá 

instrukce od svých nadřízených a dále předává pokyny ostatním technikům a strojníkům na 

směně. U menších stanic, například P1 – P3, je většinou jeden, maximálně dva technici 

strojní služby na celou PS a dle potřeby strojníci na provoz MPT. 

Každodenní režim provozu strojní služby vypadá následovně. V pracovním týdnu 

denní pracovníci zabezpečují chod strojní služby v souladu s předpisem [6]. Vedoucí 

strojní služby se stará o podstatnou část administrativní práce týkající se nákupu, oprav, 

evidence MPT a VPPO apod. Jako přímý nadřízený spolupracuje s techniky strojní služby 

v denním režimu, kteří mají práci rozdělenou na dvě části. Jeden z nich se stará o evidenci 

MPT a VPPO, zápisů provozních knih, přepisů do softwarových programů, evidenci a 

školení strojníků, apod. Druhý pak eviduje a spravuje provoz MPT a VPPO ohledně 

kontrol, údržby, revizí a oprav. Informace ohledně nutných prací předávají určeným lidem 

na směně, jako jsou technici strojní služby na PS či již zmiňovaný garážmistr na CPS. Ti 

pak provádějí dle plánu určené činnosti, například pravidelné kontroly MPT a VPPO, 

školení strojníků a obsluhy na směně, vysílání strojníků a referentů na kondiční jízdy apod.  

V tomto systému se striktně nedodržuje rozvržení úkolů dle [6]. V některých 

činnostech, jako například plánování kondičních jízd strojníků a referentů, předají 

pravomoc o rozhodování v aktuálních případech vedoucím pracovníkům na směně.  

Další činností jsou opravy, jak plánované či neplánované. V současné době je trend 

většinu oprav na MPT a VPPO řešit na PS samosprávou a to především kvůli finanční 

náročnosti oprav v soukromých firmách a omezeným finančním prostředkům samotného 

ÚO. Tato činnost je však omezena především typem techniky a náročnosti přípravků 

k samotné opravě a dále šikovnosti opravu provádějících strojníků. Samozřejmě je brán 

zřetel na opravy a zásahy u MPT v záruční a pozáruční době.  

Veškerá technika je rozdělena mezi směny, která se dle časového harmonogramu 

kontrol a údržby o danou techniku stará. Toto se týká jen CPS Lidická, která svým počtem 

techniky převyšuje ostatní PS. Harmonogram je předán služební cestou od denních 

pracovníků.  Na ostatních PS se strojníci a mužstvo také o techniku starají, jsou ale vázáni 

pracovními podmínkami. Plánované údržba se proto provádí na CPS, kde jsou k dispozici 

pracovní pomůcky a prostředí, které prováděnou práci usnadňuje.    
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Samotní strojníci, jako všichni příslušníci HZS, jsou vázáni denním řádem, který jim 

v mimozásahové činnosti upravuje denní činnost. Po předání směny si strojníci převezmou 

auto, u kterého zkontrolují funkčnost a odzkouší běžné ovládací prvky. Po poradě 

vedoucích pracovníků převezmou od svého nadřízeného úkoly a vykonají přidělenou 

činnost. Jedná se především o plánované kontroly či nutné opravy např. z předchozích 

zásahů ostatních směn, plánované technické údržby apod. Po polední pauze probíhá 

školení celé směny - jak teoretická, tak praktická část. Po čtvrté hodině je dle možnosti čas 

na sportovní aktivity či osobní volno. 

 Pro každou směnu se plánují kondiční jízdy na nedělní směnu, kdy se vystřídají 

strojníci a referenti, a to dle Přílohy č. 12 předpisu [6]. Samozřejmě v nutných případech se 

kondiční jízdy provádí i v jiné dny. 

Sobotní směny jsou určeny v dopoledních hodinách především pro hospodářskou 

činnost, kdy strojníci provádějí úklid garáží a MPT.  

9.3 Vliv obsluhy na provoz MPT 

Úloha profesionálního řidiče, jako takového, není jen samotné řízení vozidla, ale i 

udržovat jemu svěřené vozidlo v provozuschopném stavu. Tento úkol má i strojník, což mu 

určuje Popis funkční náplně příslušníka uvedené v Příloze 2. a to především v bodě: 

- kontroluje a pomáhá při opravách speciálních strojních technických prostředků a 

pomůcek 

Nevýhodou u hasičských sborů je neustálý „kolotoč“ strojníků na vozidlech. Je 

nepravděpodobné, aby si ke svěřenému vozidlu vypěstovali lepší vztah, než jen jako 

k nástroji své profesi. Záleží pak na charakteru daného strojníka, jak se o svou svěřenou 

techniku stará a pečuje o ni. Jsou řidiči, kteří se s autem doslova „mazlí“ a také takoví, 

které přinutí jen strach z postihu kvůli neodvedené práci.  

Tato pracovní morálka se dá ověřit jen zkušenostmi v kolektivu, či kontrolami 

provedené práce. Například při provádění technických údržeb provádějící strojník 

podpisem stvrdí vykonanou práci s uvedením případných závad do Zápisu o technické 

prohlídce motorového vozidla uvedeného v Příloze č. 3. Zda práci opravdu vykonal, 

namátkově kontrolují nadřízení funkcionáři. Na případné chyby či závady mohou upozornit 

strojníci ostatních směn, kteří s technikou denně pracují. Opakování takovýchto chyb 

z lenosti či cílené nedbalosti, pak může vést ke kárnému potrestání či jinému postihu. 
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Musím, ale říci, že s takovýmto případem jsem se ještě nesetkal a ani jsem se o něm 

nedozvěděl.  

Práce hasiče je kolektivní práce a hodně závisí na důvěře mezi lidmi. To platí i o 

předání techniky při ranní výměně směn. Strojníci si většinou vymění zkušenosti z 

provedených výjezdů a informace o dané technice – činnost a případné závady apod. Je 

dobré důvěřovat, ale i přesto zkontrolovat přidělenou techniku. Je znám případ, že těsně 

před střídáním se stará směna vracela z dlouhého nočního zásahu a strojník možná kvůli 

únavě či spěchu předal vozidlo svému kolegovi s tím, že je vše v pořádku. Následný 

výjezd, který za několik minut následoval, skončil pár desítek metrů za vraty PS kvůli 

chybějícímu PHM. Došlo tak k pochybení obou strojníků.  

Dle mého názoru je důležité mladé strojníky ihned po nástupu na funkci naučit 

vyzkoušeným a osvědčeným metodám systému řízení organizace práce tak, aby ji co 

nejrychleji přijali za svou a dodržovali ji. Ze začátku je potřeba se jim věnovat při již 

zmiňovaných opravách a údržbě natolik, aby si, pokud již nejsou v tomto směru dostatečně 

vyučeni, osvojili konstrukci a postupy oprav a údržby.  

Problémem správně provedených kontrol a údržby můžou být i déle sloužící strojníci, 

kteří mohou díky tzv. „stereotypu“ kontrol podcenit stav samotné kontroly a něco 

přehlédnout. I přesto, že pravidelnou kontrolu či úpravu stvrzují svým podpisem a tím se 

zaručují za provedenou práci, by byla vhodná určitá kontrola práce. Záleží na systému, 

který si samotná PS zvolí. Provedenou práci může kontrolovat např. garážmistr či určený 

pracovník nebo samotní strojníci navzájem. Záleží pak jen na poctivosti odvedené práce a 

tedy svědomitosti pracujících strojníků. 

Na práci strojníka by tak měli být vybíráni především lidé, kteří mají k danému druhu 

práce pozitivní vztah. Svými znalostmi o technice vystačí požadavkům každodenní údržby 

a udržují tak MPT v provozuschopném stavu.  
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10 PSYCHOLOGIE OBSLUHY MPT 

Profese záchranáře je jednou z psychicky nejnáročnějších profesí vůbec. Záchranáři se 

setkávají tváří v tvář lidskému neštěstí, jsou blízko lidskému utrpení, setkávají se se smrtí, 

jsou na ně kladeny vysoké odborné, fyzické i psychické nároky. Procházejí výcviky, sbírají 

zkušenosti, jsou profesionály, a přesto se dostávají do situací, kdy sami cítí bezmoc, 

smutek, zlost [14].  

Tyto emoce pak mohou ovlivňovat a poznamenat jejich činnost v plnění povinností 

v oblasti záchranných prací. Může tím tak být ohrožen nejen život jich samých, ale i jejich 

kolegů. 

Pro příslušníka HZS ČR, který ovládá MPT, je důležité, aby byl v psychické a fyzické 

pohodě. Při cestě k zásahu v těžkých vozidlech je nadmíru důležité dojet v pořádku a včas 

na místo mimořádné události a provést potřebný zásah.  

10.1 Stresové situace působící na člověka 

Jedním z nejdůležitějších psychických jevů ovlivňující činnost hasiče je stres. Význam 

tohoto slova si můžeme vyjevit mnoha způsoby (z anglického slova „stress“ = zátěž): 

 funkční stav živého organismu, kdy je vystaven mimořádným podmínkám a jeho 

následné obranné reakce mající za cíl zachování homeostázy (zjednodušeně řečeno 

– stabilní vnitřní prostředí) a zabránit poškození nebo smrti organismu [12]. 

 psychický stav člověka, kdy si uvědomí, že požadavky na něj kladené jsou 

neúměrné prostředkům, jež má pro jejich splnění k dispozici. Ačkoli je stres 

otázkou psychiky, promítá se také do fyzického zdraví. Stres se stává rizikovým 

faktorem pro bezpečnost a zdraví v případě, že je dlouhodobý [15]. 

Zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o obranný mechanismus lidského organismu 

na psychickou a fyzickou zátěž. 

Příznaky stresu mohou být: 

 únava, neschopnost soustředění nebo nespavost 

 nervozita a neklid  

 ztráta chuti k jídlu, žaludeční nevolnost 

 časté bolesti hlavy 

 nezájem o sexuální život 

 změny v chování 
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Vlivy vyvolávající stres nazýváme stresory. Jsou to situace vyvolávající v člověku 

obranné reakce na nějakou událost či stav, v kterém se daný jedinec nachází. Příčiny 

mohou být fyzikální, biologické, psychologické, nebo sociální [13]. Často tyto události 

spolu souvisí a vážou se na sebe. Můžeme je taky rozdělit podle času a to na situace, které 

již proběhli, současnou situaci či události, které se teprve stanou. Ve světě hasičů mohou 

takovými stresory být například: 

 fyzikální – nadměrné teplo při bytovém požáru, stísněné prostory, křik 

zachraňovaných osob, špatně upevněná výstroj apod. 

 biologické – hlad, žízeň související s dlouhodobým zásahem, bolest, nedostatek 

spánku při častých výjezdech atd. 

 psychologické – strach, úzkost – při pobytu v neznámých a v zakouřených 

prostorech, při obsluze výškové techniky za zvýšeného větru, řízení techniky 

v obtížných podmínkách (hustý provoz při jízdě k zásahu) apod. 

 sociální – konflikty na pracovišti, ale i v soukromém životě 

Některé události mohou vést i k PTSP. Jedná se o duševní nemoc, která bez odborné 

pomoci může vést k problémům jak na pracovišti, tak v soukromém životě nebo dokonce i 

ke změnám duševního (deprese) a fyzického zdraví. K takovým traumatizujícím událostem 

mohou patřit:  

 situace ohrožení vlastního života nebo zdraví 

 zážitek obzvlášť tragické události nebo katastrofy 

 pohled na extrémně vypadající oběti, mnohočetná zranění, případy kruté smrti 

 smrt kolegy 

 smrt dítěte 

 smrt oběti neštěstí v průběhu záchranné práce 

 nezdařený záchranný pokus spojený s pocity bezmoci 

 hromadné neštěstí, kde je v popředí nepřehlednost, zmatek, nedostatek informací a 

podpory 

Tyto události působí na každého jedince rozdílně. Někdo se může z prožitých událostí 

psychicky zhroutit, někoho ta stejná událost vůbec nepoznamená. Vše záleží na typologii 

osobnosti daného jedince. 
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10.2 Obecná psychologie osobnosti 

 Každého člověka charakterizuje jeho osobnost. Tento jedinec má určité schopnosti - 

vlastnosti, které člověku umožňují naučit se různým činnostem a tyto poté vykonávat a 

dále vlohy (nadání, inteligence, senzomotorické schopnosti atd.). Můžeme také říci, že ho 

vystihují určité rysy - povahové vlastnosti, které určují způsob jednání, chování a prožívání 

člověka. 

Typologii osobnosti můžeme rozdělit takto [16]:  

 Typologie dle antiky: 

 - sangvinik (sanguis = krev) = čilý, veselý, společenský, nestálý 

      - cholerik  (cholé = žluč)  =  rychlý, samostatný,  vzteklý,  rychle               

              se rozzlobí i uklidní 

 - flegmatik (flegma = hlen) = klidný, lhostejný, netečný, pomalý 

 - melancholik (melaina cholé = černá žluč) = svědomitý,                   

              zodpovědný, bojácný, skleslý 

 Typologie C. G. Jung  

            - extrovert - má rád společnost, větší důraz na chování než na prožívání 

            - introvert - opak extroverta 

 Typologie Ernsta Kretschmera - psychologická nemoc (problém podobný 

postavě) 

            - piknik - zavalitý, sklon k tloustnutí, pleška, kulaté tvary,              

              depresivní, melancholik 

            - astenik - vyzáblý, nemůže ztloustnout, introvert 

            - atletik - ideální postava, nejvíc stabilní 

10.3 Výběr uchazeče pro profesi v HZS ČR  

Psychická a fyzická náročnost služby v bezpečnostním sboru HZS ČR má nezbytné 

stanovení náročných kritérií v oblasti zdravotní, fyzické a osobnostní způsobilosti uchazeče 

o přijetí [8].  

Každý uchazeč o služební poměr je povinen se podrobit vstupnímu psychologickému 

vyšetření k posouzení osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby 

v bezpečnostním sboru dle platné legislativy [9]. Osobnostní způsobilost posuzuje 

psycholog HZS ČR. 
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 Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby 

v bezpečnostním sboru, splňuje občan nebo příslušník, pokud je: 

 intelektově v pásmu průměru nebo vyšším, 

 emočně stabilní, 

 psychosociálně vyzrálý, 

 odolný vůči psychické zátěži, 

 s žádoucí motivací, postoji a hodnotami, 

 bez nedostačivosti v oblasti volních procesů, 

 bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů, 

 bez nedostačivosti v oblasti autoregulace, 

 bez znaků nežádoucí agresivity, 

 bez psychopatologické symptomatiky [10]. 

Psychologické vyšetření pro vstup k HZS ČR probíhá přibližně 6 hodin a zahrnuje tři 

části: výkonovou, osobnostní a rozhovor s psychologem. Výkonové úkoly, které jsou u 

HZS ČR administrovány především počítačově, jsou zaměřené hlavně na pozornost, 

rychlost a přesnost reakcí uchazeče. V rámci výkonových úkolů se u uchazečů 

zjišťuje úroveň rozumového nadání a paměť. Po absolvování výkonových úkolů vyplňuje 

uchazeč několik osobnostních dotazníků, které se týkají jeho povahy a chování, které je 

typické pro jeho osobu (zejména chování v zátěžových situacích). Třetí, neméně důležitou 

součástí psychologického vyšetření, je rozhovor s psychologem. Jako podklad pro tento 

rozhovor slouží anamnestický dotazník, který uchazeč před rozhovorem vyplní [11]. 

Pro příslušníky obsluhující MPT jsou výkonové úkoly rozšířeny o další postřehové 

dovednosti, kterými musí hasiči jako řidiči jedoucí pod modrými majáky, bezpodmínečně 

projít.  

10.4 Závěr psychologie obsluhy MPT 

Pro obsazení funkce obsluhy MPT, tedy hasiče strojníka, je důležitý výběr člověka 

správných povahových rysů a vlastností.  

Nutná je především každodenní schopnost komunikovat ve společnosti ostatních 

hasičů a vystupovat na veřejnosti – jednání s lidmi. Další důležitou vlastností je zvládání 

stresových situací, během nichž se hasiči setkávají při své práci. Od vyhlášení poplachu až 

po samotný výjezd a během záchranných prací na místě mimořádné události.  
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Strojníkem se stává hasič tehdy, pokud splňuje požadavky ohledně řidičských 

oprávnění a kurzů. Z psychologického hlediska musí podstoupit složitější testy, které pak 

určí jeho předpoklady pro řízení vozidel s právem přednosti v jízdě [9]. Dále je důležité, 

aby se sám budoucí strojník na tuto profesi cítil. Zdravá sebedůvěra a sebevědomí je nutné 

ke zvládnutí úkolů v operačním řízení, tedy především na cestě k zásahu a místě zásahu.  

Pro některé současné strojníky, i když vykazují nadprůměrné výsledky při kondičních 

jízdách, je například obtížná jízda s výstražným zařízením a to především v noci. Chování 

takovéhoto řidiče se projevuje například problémy s akceptováním nařízení VD 

k upřesnění cesty či jiných pokynů. Někdy mu činí i problémy samotný styl řízení, jakoby 

ztratil veškeré získané životní zkušenosti v řízení a dělá začátečnické chyby jako adept na 

řidičský průkaz. Toto chování pak v mužstvu nevyvolá pocit bezpečí a plně se nevěnují 

přípravě na zásah. 

Tento jev můžeme přisoudit nejspíše špatně zvládnuté stresové situaci, kterou daný 

strojník nemá pod kontrolou, zvláště při nočních výjezdech. Existují významné rozdíly 

v pozornosti mezi jednotlivými lidmi. Někteří při těchto náročných situacích nestíhají 

zpracovávat veškeré vjemy a tak mají sníženou schopnost soustředění. Je pak na posouzení 

daného případu či případů zúčastněným VD a dále na zvážení dalšími nadřízenými 

funkcionáři. Trest u tohoto strojníka nic neřeší, spíše je potřeba přezkoumat vhodné 

zařazení na tuto funkci novým pohovorem u psychologa HZS ČR a znovu provést zátěžové 

testy se zaměřením na pozornost.    
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11 ZÁVĚR 

Pro řízení motorových vozidel jsou kromě tělesných a smyslových předpokladů také 

nezbytné předpoklady osobnostní. Řidičské vlastnosti nelze vymezit jen určitými 

vlastnostmi, ale celou strukturou osobnosti. Proto je důležitá správná volba člověka na 

funkci strojníka MPT u HZS ČR. Tento výběr se provádí především zátěžovými a 

osobnostními testy a pohovorem s psychologem HZS ČR.  

Takto vybraný příslušník absolvuje kurz strojníků ve výcvikovém zařízení HZS ČR, 

kde se naučí základy obsluhy MPT na vybraných typech hasičské techniky. Po úspěšném 

absolvovaní tohoto kurzu se navrací na domovskou PS, kde se seznamuje podrobněji 

s veškerou MPT a VPPO, kterou podle své funkční náplně musí umět ovládat. Tento hasič 

se neustále získanými zkušenostmi zdokonaluje v ovládání přidělené MPT především 

v operačním řízení (prováděné zásahy). Dále plní své povinnosti na úrovni organizačního 

řízení (školení, výcviky apod.). 

  Tento výše uvedený postup závisí především na charakteru a typu osobnosti daného 

řidiče – strojníka. Proto, aby si své povinnosti plnil, je naprosto nezbytný smysl pro 

povinnost a určitá svědomitost týkající se každodenní starosti o přidělenou MPT a 

udržovaní její provozuschopnosti. Další podmínkou jsou senzomotorické vlastnosti týkající 

se především řízení MPT. Je naprosto důležité, aby strojník měl pokud možno co nejlepší 

reakční doby při posuzování situace v silničním provozu při cestě k zásahu s výstražným 

zařízením a vyvaroval se tak DN.  

K tomu aby byla splněna bezproblémová strojní služba, je tedy velice důležitý již 

zmiňovaný výběr správné osoby na tuto funkci. Pokud se daný strojník ve svém profesním 

zaměření neosvědčí, jak z důvodu neplnění si svých povinností, nebo častými problémy při 

řízení MPT, by bylo chybou jeho ponechání na funkci. Raději by se měla volit možnost 

přeřazení na jinou funkci například zpět k mužstvu. Tento děj se děje jen v případě, že 

tabulkové možnosti daného ÚO či PS dovolují hasiči - strojníkovi vykonávat jinou funkci a 

tak nahradit jeho post jiným hasičem. Podle systematizaci míst je každý ÚO vázán počtem 

hasičů zařazených na určitou funkci. Každopádně je zbytečné, aby se případné fatální 

selhání jakkoliv zastíralo či tlumilo. Záleží pak na nadřízeném funkcionáři a jeho 

případném rozhodnutí o kázeňském řešení.    
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Příloha č. 1   

TTD prvovýjezdových vozidel na ÚO Brno 

MAN TGM 15.280 4x4 BL 

Název vozidla:  CAS 20 3000/200 S1Z (CAS 20/2500/200 S1Z) 

Podvozek:   MAN TGM 15.280 BL 4x2 

Posádka:   1 + 5 

Objem nádrží:  voda   3 000 litrů (2 500 litrů) 

    pěnidlo  200 litrů  

Čerpadlo:  Godiva WT 2010 

výkon:  2 000 l / min při 1,0 MPa    

   400 l / min při 4, 0 MPa   

Rozměry: délka:   7 900 mm (7400 mm) 

šířka:   2 550 mm (2500 mm) 

výška:   3 000 mm (3250 mm) 

Hmotnosti:  

pohotovostní:  9 120 kg (7320 kg) 

celková: 14 500 kg  

Výkon motoru:  206 kW/2300 ot
-1

 

Obsah válců:  6 871 cm
3
 

Maximální rychlost:  100 km/h 

 

Obr. 1 MAN TGM 15.280 BL 4x2 CAS 20/2500/200 S1Z 
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MAN TGM 13.240 4x4 BL 

Název vozidla:  CAS 15/2200/135 - M 2 Z (CAS 15/2000/125 - M 2 Z) 

Podvozek:   MAN TGM 13.240 4x4 BL 

Posádka:   1 + 5 

Objem nádrží:  voda   2200 litrů (2000 litrů) 

    pěnidlo  135 litrů (120 litrů) 

Čerpadlo:  THT TO 3000 

výkon:  1 500 l / min při 1,0 MPa    

    250 l / min při 4,0 MPa 

Rozměry: 

    délka:   7 150 mm (7050 mm) 

    šířka:   2 520 mm (2470 mm) 

    výška:   3 230 mm (3260 mm) 

Hmotnosti:  

    pohotovostní:  8830 kg (8950 kg) 

    celková: 14 000 kg  

Výkon motoru:  176kW/2300 ot
-1 

Obsah válců:  6871 cm
3
 

Maximální rychlost:  100 km/h (100 km/h) 

 

 

 

Obr. 2 MAN TGM 13.240 4x4 BL CAS 15/2200/135 - M 2 Z 
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Tatra T 815 4x4.2, T 815 4x4 

Název vozidla:  CAS 20/3400/210-S2T (CAS 25/4000/500-S3Z) 

Podvozek:   TATRA T815-230R55/411 

Posádka:   1 + 5 

Objem nádrží:  voda   3400 litrů (4000 litrů) 

    pěnidlo  210 litrů (500 litrů) 

Čerpadlo:  THT  TO 3000  

výkon:  2000 l / min při 1,0 MPa   

   250 l / min při 4,0 MPa 

Rozměry: 

  délka:   8060 mm (8190 mm) 

  šířka:   2550 mm (2500 mm) 

  výška:  3100 mm (3250 mm) 

Hmotnosti:  

  pohotovostní: 11 800 kg (11 700 kg) 

  celková: 18 000 kg 

Výkon motoru:  325 kW/1800 ot
-1 

(255 kW/1800 ot
-1 

) 

Obsah válců:  12 667 cm
3
 

Maximální rychlost:  100 km/h 

 

 
 

Obr. 3 T 815 4x4.2 CAS 20/3400/210-S2T 
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IVECO MAGIRUS 140 

Název vozidla:  CAS 20/3000/200-S 2 T 

Podvozek:   Iveco Magirus 140 

Posádka:   1 + 5 

Objem nádrží:  voda   4000 litrů 

    pěnidlo  500 litrů 

Čerpadlo:  Magirus 2 stupně 

výkon:  2000 l / min při 1,0 MPa    

   250 l/ min při 4,0 MPa  

Rozměry: 

  délka:   7400 mm 

  šířka:   2500 mm 

  výška:  3300 mm 

Hmotnosti:  

  pohotovostní: 13 000 kg 

  celková: 14 500 kg 

Výkon motoru:   220kW/2500 ot
-1 

Obsah válců:  5880 cm
3
 

Maximální rychlost:  96 km/h 

 

Obr. 4 Iveco Magirus 140 CAS 20/3000/200-S 2 T 
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MAN 14.280 LA – LF 4x4   

Název vozidla:  CAS 24/3000/250-S 2 Z 

Podvozek:   MAN 14.280 LA – LF 4x4 

Posádka:   1 + 5 

Objem nádrží:  voda   3000 litrů 

    pěnidlo  250 litrů 

Čerpadlo:  Godiva WT 2010 

výkon:  2400 l / min při 0,8 MPa    

   250 l/ min při 4,0 MPa  

Rozměry: 

  délka:   7791 mm 

  šířka:   2250 mm 

  výška:  3300 mm 

Hmotnosti:  

  pohotovostní: 9860 kg 

  celková: 14 000 kg 

Výkon motoru:   206 kW/2400 ot
-1 

Obsah válců:  6871 cm
3
 

Maximální rychlost:  100 km/h 
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Liaz 101.860  

Název vozidla:  CAS 25/2500/400-S 2 T 

Podvozek:   Liaz 101.860 

Posádka:   1 + 7 

Objem nádrží:  voda   2500 litrů 

    pěnidlo  400 litrů 

Čerpadlo:  THT Polička 

výkon:  2500 l / min při 0,8 MPa    

   1250 l / min při 1,6 MPa  

Rozměry: 

  délka:   7770 mm 

  šířka:   2500 mm 

  výška:  3350 mm 

Hmotnosti:  

  pohotovostní: 11 890 kg 

  celková: 16 00 kg 

Výkon motoru:   189kW
 

Obsah válců:  11940 cm
3
 

Maximální rychlost:  90 km/h 

 

Obr. 5 Liaz 101.860 CAS 25/2500/400-S 2 T 
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Příloha č. 2:   

Popis funkční náplně příslušníka 
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Příloha č. 3:   

Zápis o technické prohlídce motorového vozidla (strana 1) 
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Zápis o technické prohlídce motorového vozidla (strana 2) 

 

 
 

 


